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به کارگران شریف ایران توجه کنید
ومشکالت معیشتی آنان را جدی بگیرید

صفحه 3

بنا بر اخبار و اطالعات منتشر شده و آنچه
که به وضوح مشهود است ،شرایط کنونی
جامعه در تمامی حوزهها در سطح «شرایط
بحران »طبقهبندی میشود .اقشار مختلف
مردم و به ویژه کارگران ،همزمان با بحران
فراگیری بیماری ویروسی کووید 91فشار
سنگین و شدید اقتصادی را تحمل
میکنند اما سیاست کارگشا و موثری برای
حل بنیادین این مشکالت از سوی
زمامداران به چشم نمیخورد .در این
شرایط سخت اقتصادی بیشترین فشار و
هزینه بر گروه کارگران محسوس میباشد و
از سوی دیگر تصمیمات کالن و
سیاستهای حمایتی برای کارگران نیز
شرایط بغرنجی را برای جامعه کارگری
ایجاد کرده است.تعیین حداقل دستمزد
کارگران در هفتههای اخیر نشان داد که
حاکمیت درد و رنج جامعه کارگری را
نمیداند و یا نمیخواهد که آن را درک
کند .بی شک دستمزد تعیین شده با نرخ
تورم همخوانی نداشته و مشکالت معیشتی
کارگران را تشدید کرده است .واگذاری
شرکتها و کارخانهها براساس اصل 44
قانون اساسی جمهوری اسالمی
خصوصیسازی را تبدیل به خصولتی سازی
کرده و به همین بهانه ،بندی از همین اصل
را که اذعان میکند بایستی  5درصد سهام
کارخانهها و شرکتها برای افزایش انگیزه به
کار و تولید ،کیفیت و امنیت شغلی به
کارگران ارائه شود را حذف کردند.کارگرانی
که ماه هاحقوق نگرفتهاند با کمترین
اعتراض بازداشت و زندانی می شوند و

حکمهای طوالنی حبس برای آنها صادر
میگردد .امروزه بسیاری از کارگران به
دلیل عقد قرارداد موقت و ترس از اخراج،
احضار و بازداشت تمامی سختیهای کاری
را متحمل میشوند که این مساله شرایط
زندگی و معیشت کارگران و خانوادههای
آنان را به خطر انداخته است .کارگران
شریف ما از اولیه ترین حقوق خود مانند
حق داشتن اتحادیه وسندیکای واقعی
محرومند .با سیاستهای پر از اشتباه
وندانم کاری های حاکمیت جمهوری
اسالمی ،هر روز خط فقر جمع گستردهتری
را در زیر خود جای می دهد و برخی
بیشرمانه با استفاده از رانتها ،رابطهها و
بهرهگیری از عناوین گوناگون سرمایه
اقتصادی و اجتماعی جامعه را به یغما
میبرند و از مردم میخواهند که «این
شرایط »را تحمل کنند!
جبهه ملی ایران با گرامی داشت روز
جهانی کارگر بار دیگر اعالم میکند که
چرخ تولید و رونق اقتصادی ،با دستان
پرتوان کارگران است که به حرکت درآمده
و موجب توسعه و رفاه میشود و بنا براین
حکومت نیز موظف به تامین تمامی حقوق
کارگران در حد استانداردهای تعیین شده
است .هیات حاکمه باید توجه کند که
افزایش تولید با حرف و شعار محقق نمی
شود.افزایش تولید عالوه بر تامین قشر
کارگر مستلزم ایجاد و توسعه کارخانجات و
موسسات تولیدی در همه ی اشکال و صور
مختلف آن و کارآفرینی هرچه بیشتر است

و برای ایجاد این نهادهای تولید کننده،
یقینا جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
ضرورتی حتمی است و جلب سرمایه
گذاری ،شرایط امن سیاسی و اقتصادی را
طلب می کند .ایجاد تنش در کشورهای
منطقه و ستیز با جامعه جهانی نافی جلب
سرمایه گذاری و افزایش تولیداست .از
طرف دیگر اقدام نادرست باز کردن دروازه
های کشور به روی کاال های خارجی به
ویژه کاالهای چین که توسط برخی از
نهادها و افراد وابسته به مراکز قدرت ،به
منظور کسب سودهای کالن با ارقام نجومی
و هم با نیات سیاسی نا موجه صورت
گرفته ،دشمن تولیدات داخلی بوده و
موجب زمین گیر شدن کارخانه ها و
موسسات تولیدی گردیده و آن ها را به
حالت رکود و ورشکستگی کشانده است.
یازدهم اردیبهشت ماه 9911
تهران – هیات رهبری اجرائی جبهه
ملی ایران

گرامی باد روز جهانی کارگر

معلمان زندانی را آزاد کنید

صفحه 4

دوازدهم اردیبهشت ماه روز تکریم جایگگگاه
رفیع معلم در حالی فرا می رسد ،که کشور
گرفتار مصائب و بحران های گوناگون است.
و نیز شماری از اعضای شریف و فرهیخگتگه
ی کانون صنفی معلمان ایران ،کگه بگرای
احیای حقوق حقه ی معلمان کشورشان به
گونه ای مدنی اعتراض کرده بودند ،یگا در
زندان به سر می برند یا محکومیگت هگای
قضایی آنان را از حقوق اجگتگمگاعگیگشگان
محروم ساخته است .بی شگک در هگر
کشوری که خواهان ترقی اجتمگاعگی و
فرهنگی است ،جایگاه معلم اهمیت ویژه
ای دارد ،چرا که پرورش و آموزش نسگل
آینده که سرمایه ی انسانی و معنوی هر
جامعه برای پیشرفت و رشد در ابگعگاد
مختلف است ،بدون تگالش هگای ایگن
صنف شریف امکان پذیر نخواهگد بگود.
تامین رفاه اقتصادی و وضعیت معیشتگی
معلمان در وجوه مختگلگفگش بگایگد از
نخستین ضروریات برنامه ی بودجگه ی
کشور باشد ،تا آنان با احساس امگنگیگت
روانی و دلگرم به پشتیبانی اجگتگمگاعگی
بتوانند انرژی روانی و ذهگنگی خگود را
مصروف دانش آموزان و امر خطیر تعلیم
و تربیت آنان نمایند .پاسداشگت مگقگام
معلم پاسداشت مقام فرهنگ اسگت و
تالش برای ارتقای جایگاه معلگم کگوشگش
برای ارتقای آینده ی اجتماعی ایران اسگت.
دریغا که امروز در ایران شاهد آن هستیگم،
که معلمان شرافتمند ایران نه تنها حمایگت
های اقتصادی الزم را برای مگعگاش خگود
ندارند ،بلکه حکومت جمهگوری اسگالمگی
مجال اعتراض مدنی را نیز به آنگان نگمگی
دهد و گروهی از ایشان که بگرای حگقگوق
صنفی خود فعالیت داشتند بگه زنگدان و
محکومیت گرفتار شده اند .این در حالیست
که یکی از نمایندگان مجلس عنوان کگرد،
برآوردها از بودجه آموزش و پرورش نشگان
می دهد با توجه به تورم جاری در کشگور،
معوقات معلمان و جبران کمبود معلگم در
کشور ،آموزش و پرورش در سال  11حدود

 95هزار میلیارد کسری بگودجگه خگواهگد
داشت .دیگر کارشناسان این حگوزه نگیگز
معتقدند ،این وزارت خانه در سگال 9۹11
بیش از  99۱هزار کمبود معگلگم دارد کگه
متاسفانه مسایل مالی موجب شده است در
طی این سال ها جذب نگیگرو بگه صگورت
اصولی صورت نگیرد و نیروهای موجود نیگز
راضی نباشند که این مساله افت کیفیت در
نظام آموزشی و آسیب های فرهنگی را بگا

در زندان هستند آزاد شوند و خواسته های
آنان در فضایی امن شنیده و محقق شود و
به جای فشار بر این قشر مفید و ستمدیگده
از بنگاه های اقتصادی مستحضر به قگدرت
های پشت پرده مالیات گرفته شود و صرف
بازسازی نظام آموزشی کشور گردد .و هگم
چنین مقداری از هزینگه هگایگی کگه در
کشورهای منطقه به گونه ای دور از منافگع
و مصالح ملی به هدر داده می شود ،صگرف

ویرانه ایی بنام کالس درس

خود همراه داشته و خواهدد د اشگت .ایگن
در حالیست که بگودجگه ی نگهگادهگای
تبلیغاتی و ایدئولوژیک وابسته به حاکمیگت
نظیر موسسه ی مربوط به آقگای مصگبگاح
یزدی و آستان قدس رضوی که خود قطبی
اقتصادی است و ده ها نهاد حکومتی دیگر،
سهم قابل توجهی از بودجه را بگه خگود
اختصاص می دهند و از هر نوع پاسخگویی
و پرداخت مالیات هم تا کنون معاف بگوده
اند.
جبهه ی ملی ایران ضمن تبریک روز معلگم
به تمام معلمان شریف ایران و خانواده های
محترمشان ،خواستار آن است ،که هر چگه
سریع تر تمام معلمان زندانگی کگه بگرای
کسب حقوق ملی و مطالبات صنفی خگود

هزینه های آموزشی کشور برای شکوفائی و
بالندگی آینده سازان این سرزمین شود.
 9۰اردیبهشت ماه 9911
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ایران

عفو بین الملل خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در جهان شد

صفحه 5

عفو بینالملل خواهان آزادی بی درنی
و ب قیدوشرط تمام زندانیان عقییدتی
شده است که این سازمان در سراسر
دنیا برای آزادیشان کیارزار می کیدید
این زندانیان در حال حاضر ،با توجه بیه
شیییییور ویییروا کییرونییا ،در م ی ییر
مخاطرات بیشتری قرار گرفتهاند.
سیاویورو اسیپیار ییلی  ،میدییر بیخی
کارزارهای عفو بینالملیل ،می گیویید
«در حال که ویروا وییرانی یر کیرونیا
سرتاسر دنیا را در م نوردد ،بیییآ آن
م رود که زنیدانهیا بیه کیانیونهیای
خطرناک بیرای شیییور ایین وییروا
از
تبدیل شوند .در حال حاضیر ،بییی
همیشه اهمیت دارد که دولتها بیرای
محافظت از همهی کسان که شیت
میلههای زندانها بیه سیر می بیرنید

برای آزادیشان کارزار م کدد او یپ
از اعضای اتیحیادییههیای کیارگیری در
ونزووال است که به دنبیال اعیتیراضیات
مسالمتآمیز و دفار از حقوق کارگیران
شیرکیت می یدنیپیاری
شاغل در یی
مت لق به دولت ،در  ۹۲نیوامیبیر ۹۱۰۲
خییودسییرانییه دسییت ی یییییر شیید .روبیین
افسیر
گونزاله به اتدام حمله به یی
لیه ،به  ۵سیال و  ۲میاه حیبیه
محپوم شد.
نسرین ستوده ،وکیل حیقیوق بشیری
ایران  ،از دیی یر زنیدانیییان عیقیییدتی
است .او  ۰۱ژووین  ۹۱۰۲بیازداشیت
شده و به دنبال دو محاکمه به شیدت
ناعادالنه ،به  ۱۲سال و  ۶ماه حبه و
تحمل  ۰۴۲ضربه شالق محپوم شید.
اتدامات او بیه ابیراز میخیالیفیتاش بیا

زندان عقیدت کارزار م کدد .تی یداد
دقیق این افراد با توجیه بیه زمیان آزاد
شدن یا درگذشت آنان در زندان تغییییر
م کدد .همچدین برخ از ایین افیراد
(ماندد امیر-اوسین کیوکیو کیه در بیاال
اشاره شد) نمایدده ی گروه وسییزتیر
محسوب م شوند.
عالوه بر آزاد کردن زندانیان عقیییدتی ،
عفو بینالملل از دولتهیا می خیواهید
که ،از جمله با کاسیتین از جیمی یییت
زندانها ،به مقابله با گسترش بیماری
همهگیر کرونا اقدام کددد .هیمیچیدییین،
مقامها و مسئوالن بیایید یرونیدههیای
زندانیان مدتظر محاکمه و نیز زنیدانیییان
قیرار داده ،و
نوجوان را مورد بازبییدی
آزادسییازی زودهیید ی ییام ،مییوقییت ،یییا
مشروط زندانیان را کیه بیییشیتیر در

ب درن وارد عمل شوند ،و از جیمیلیه
به آزادسازی همه افرادی اقدام کیدیدید
کییه تییدییدییا بییه دلیییییل بییدییرهگیییییری
مسالمتآمیز از حقوق خود بیه زنیدان
افتادهاند».
به گفته او« ،زندانیان عقیدت جیرمی
کیه
مرتپب نشدهاند ،اما در شرایطی
هرچه بیشتیر میخیاطیرهبیار می شیود
همچدان خودسیرانیه در حیبیه نی یه
از حید
داشته شدهاند .جم یت بیی
ظرفیت و نبود بدداشت در بسییاری از
زندانها در سرتاسر دنییا میانیز از آن
م شود که زندانیان بتواندید اقیدامیات
یش یرانه در مقابل این بیماری ،ماندید
فاصلهگیری از یی دیی یر و شیسیتین
دستها به طور مرتب ،را رعایت کددید.
حبه غیرمشرور زندانییان عیقیییدتی
آنها را در م ر مخاطرات بیییشیتیری
قرار داده است».
روبیین گییونییزالییه از چییدییرههییای
برجستهای است که عفو بییینالیمیلیل

قوانییین حی یاب اجیبیاری ،از جیمیلیه
«تشویق به فساد و فحشا »و «تظاهر
به گداه  ...از طریق کشی حی یاب در
مییع عییام» ،و هییمییچییدییییین اقییدامییات
کدش رانهاش برای میبیارزه بیا حیپیآ
اعدام مربوط م شد.
امیر-اوسین کوکو از فوریهی  ،۹۱۰۶بیه
دور از همسر و فرزنداناش ،در زنیدان
به سر م برد .در تاریخ  ۰۹نوامبر ،یی
دادگاه نظام روسیه او و دچ میتیدیآ
دی ر (شدروندان مسلمان به نیامهیای
عل ی  ،وادیآ سیروک ،انور بپیییرو ،
آرسن ژ ارو  ،و رف ت علیمو ) را در
در خصیو
رابطه با اتدامات ساخت
اقدامات تروریست می یرم شیدیاخیت.
میحیاکیمیه
این متدمان ،به دنبال یی
طوالن و ناعادالنه ،به  ۷تا  ۰۲سیال
حبه محپوم شدهاند .عفو بینالمیلیل
نفر را «زندان عیقیییدتی »
هر ش
م داند.
عفو بینالملل برای آزادی حیدود ۰۵۱

خطرند ،از جمله سالیمیدیدان و
م ر
دارنید،
افرادی که مشپالت یزشیپی
مد نظر قرار دهدد.
عفو بینالملل همیچیدییین مصیرانیه از
دولتها م خواهد که برای افراد باق
مانده در زنداندا خیدمیات بیدیداشیتی
متداسب با نیازهیایشیان ،مشیابیه بیا
خدمات که در سطی جیامی یه وجیود
دارد ،فراهآ کددد و حیداکی یر اقیدامیات
ممپن برای مقابله با گسترش ابتال بیه
ویروا کرونا را به عمل آورند.
عفو بینالملل از بیدو تییسیییه ایین
سازمان در سیال  ،۰۲۶۰بیرای آزادی
هزاران «زندان عقیدت »کارزار کیرده
است ،افرادی که به دلیییل اصیرار بیر
حفظ عقاید خود یا به خاطر هویتشان
خودسرانه بازداشت شده و بیه زنیدان
افتادهاند.

یک فقره دزدی ۴ / ۸
میلیارد دالر ارز ۴۰۴۴
تومانی
گییرگییدییا بییرسییر
در جییریییان جییدیی
حسابسازیدای بیودجیه و رانیتیخیواری
دربحبوحه فاج ه کرونا ،ی فقره دزدی
 ۴ / ۲میلیارد دالر ارز  ۴۹۱۱تیومیانی
فاش شد.
عادل آذز رویه دیوان محاسبیات رژییآ
روز سهشدبه ه از جیلیسیه عیلیدی
م له رژیآ گفت م مور ارزی که در
سال  ۲۷به واردکیدیدیدگیان کیاال داده
شده  ۱۰یملیارد دالر بوده کیه از ایین
رقآ حدود  ۴میلیارد و  ۲۱۱میلیون دالر
صییر واردات کییاال
ذا کییه بییایسیتی
نداشته و تددا  ۹هزار میلیارد تومان آن
بازگشته است.
ی رسانه حپومت روز سهشدبه خبیر
داد گزارش تفریغ بودجیه نشیان می
سییال ۲۷
دهیید دالرهییای دولییتیی
سرنوشت مبدم دارد و  ۴.۲میلیییارد
دالر آن بدون واردات کاال میان اشخا
توزیز شد و با  ۹.۷میییلیییارد دالر آن
خاک و غذای س و گربه و نظیاییر آن
وارد شد.
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در جدول تیمین ارز دولت کیه بیه دالر
محاسبه شده در ستون مبلیغ میربیوط

دو نفر توی دروغ گیفیتین بیا هیآ کیل
بیییییییودنییییییید.
انیییییییداخیییییییتیییییییه
یپ گفت که دربزرگ من ی طیوییلیه
داره که وقت ی گاو آبستن از در وارد
بشه تا به انتدای اون برسه گیوسیالیه
رو بیییییه دنیییییییییییا میییییییییییاره.
دوم گفت دربزرگ من ی عصا داره
که با اون ابر ها رو جاب ا م کدیه کیه
آفییییتییییاب بشییییه یییییا نشییییه.
اول با ت ب گفت دربزرگیت عصیای
خییییودش رو کیییی ییییا میییییییییذاره

به «میزان ارز دولت که کیاالی آن تیا
تاریخ  ۰۹/۲/۰۱۲۲وارد نشده اسیت »
رقآ  ۴میلیارد  ۲۹۱میلیون و  ۷۴۴هیزار
و  ۷۴۱دالر ذکر شده است.
این رسانه حپومت نوشت بر اساا
رسیدگ ها و داده کیاوی اطیالعیات
میرکیزی،
مددرج در سامانه های بانی
گییمییرک و وزارت صییدی ییت ،می ییدن و
ت ارت ...م موعا بالغ بر چدار میلیییارد
میییلیییون (
و هشتصد و بیست و ی
رغییآ
 ) ۴٫۲۹۰,۱۱۱,۱۱۱دالر عییلیی
دریافت ارز  ۴۹,۱۱۱رییالی  ،وارداتی
صورت ن رفته است.

نیست.
جیدیان صیدی یت در
روزنامه حپومتی
اعترا به فساد و رانتخواری آخونیدهیا
به بدای جان مردم در بحبوحه فیاجی یه
اسیت بیا ایین
کرونا نوشت بیدییدی
کیه
ح آ از رانت و فساد و در حیالی
بیه گیروههیای
مدابز مال هد یفیتی
کیفیا
خا م رسد ،مدیابیز میالی
هزیدهها را نم دهد .اگیر ایین میییزان
رانت و فساد نبیود می تیوانسیتیییآ از
بحران کیرونیا عیبیور کیدیییآ و امیپیان
قرنطیدة کامل کشور بود ...در بحبیوحیه
بحران کرونا آمارهای میدیتیشیر شیده
نشان م دهد فضا برای رانت و فسیاد
اقشار خا تا چه میزان مدیییا سیت.
از ارز تیرجیییحی
خا
سدآ اشخا
دولت آن قدر زییاد بیوده کیه (روشین
است) مدابیز ارزی الزم بیرای تیدیییه
کاالهای اساس و دارو نیمی میانید...
تیدیدیا بیه
مادام که میدیابیز میالی
گروههای خا م رسد ،تامین غذا و
داروی مییردم امییپیان نیدارد ..بیهنییظییر
م رسد تامین برخ کاالها از جیمیلیه
غذای س و گربیه ،چیوب بسیتیدی ،
انوار خاک و ام ال ایددیا حیییاتی تیر از
دارو و غذای مورد نیاز اقشیار جیامی یه
بوده است.

روزنامه حپومت شرق نیییز نیوشیت
برداشیتهیای از خیزانیه و یولهیای
بیودجیهای
ب بازگشت فیقیت تیخیلی
نم تواند باشد ،بلپه ساختار ،بسیتیر
این برداشتها و تخلی هیا را فیراهیآ
کرده است.
روزنامة حپومت وطن امیروز نیوشیت
نییمییونییه از ۱۰میییییلیییییارد دالر
در ی ی
یافته به واردات ۵ ،میییلیییارد
اختصا
دالر از این مدابز مصرو هیچ وارداتی
نشییده و سییرنییوشییت آن مشییخ ی

دوم

گفت توی طویله دربزرگ تو.

در حال که دیوان محیاسیبیات کشیور
می ه که  8/4مییلیییارد دالر ارز 8044
وارد
کیاالیی
تومان داده شده ولی
تیمیسیا
نشده ی عده دارند اشی
م ریزند که چرا آمریپا نیمیییذاره یول
نفت یا این وام یدیم میییلیییارد دالری
یول بیه دسیت
صددوق بینالمیلیلی
بیییرسیییه.
جیییمیییدیییوری اسیییالمییی

کیدیآ
می
خدمت این عزاداران عیر
اون دم میلیارد دالر هآ بیییاد میییذارن
کیه ایین 8/4
توی همیان سیوراخی
میلیارد دالر رو گذاشتدد .می یل هیمیان
 00میلیارد دالری که احمدینیااد تیوی
همیان سیوراگ گیذاشیت و اسیحیاق
جدان یری هدوز می ه یییدا نشیده در
نیمیییده.
عین حال هیییچ اطیالعیاتی
حاال اگر مطمئن هست این دالرها بیه
زنیه
می
زخآ سوراگ تو هآ مرهم
مشپل نیست .م.ق

ویروس ،شکنندگی قرارداد اجتماعی را عریان میسازد
دبیان تایمز مایل
ر
ترجمه :امید مهرگان
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 ۰۷فروردین ۰۱۲۲
مقدمه مترجآ ایین ییادداشیت دییروز
تحریریه فایددشیییال تیاییمیز بیهعیدیوان
فیرد
موضز کل روزنامه است و نه یی
خا  ،و از این جدت م دای ع یییب و
جذاب دارد اینکه روزنامهای با چدیین
در بیییییزیییدییه بییزرگ و
جییای ی ییاه ی
بیه
سرمایهداری غرب چدین چرخش
سمت صوری از سیاست چپ بهسب
دهههای  ۰۲۴۱تا  ۰۲۷۱کیرده اسیت.
بحران سالمت عموم در ایین روزهیا
چدان نظامهای مستقر را تددیید کیرده
که بازگشت به «وضز موجود یشین »
یا » کسبوکار همییشی ی « خیییالی
اسییت .سییرمییقییالییه عییلیییییه
واهیی
سیاستهیای » چیدیار دهیه ییی «
اسیییتیییدالل مییی کیییدییید ،هیییمیییان
کیه نیام می یرو آن
سیاستهیایی
»نئولیبرالیسآ«است.
***
اگر این جدانگیرشدن کیوویید ۰۲-یی
داشیتیه بیاشید ،ایین
جدبه امیدبخ
از بیاهیآبیودن بیه
است کیه حسی
جوامز قطب شده تزریق کیرده اسیت
اما این ویروا ،و تی یطیییلشیدنهیای
اقییتییصییادی الزم بییرای نییبییرد بییا آن،
درعییییینحییال نییوری خیییییرهکییدییدییده بییر
نابرابریهای موجود م تیابیانید یییییی و
حت نابرابریهای جدید خلق م کدد.
در ورای شپسیتدادن ایین بیییمیاری،
کییه هییمییه کشییورهییا
آزمییون بییزرگی
بهزودی با آن روبهرو خواهدد شید ایین
است که آیا احساسات و تیلیقی هیای
ف ل از هد مشترک به جام ه یه
از بحیران شیپیل خیواهید داد ییا نیه.
همچدان که رهبران غرب در دوره رکیود
دوم،
جیدیانی
بزرگ ،و ه از جیدی
دریافتدد ،اگر خواهان فداکاری جیمی ی
هستیآ ،بیایید قیراردادی اجیتیمیاعی
کدیآ که بیه نیفیز هیمی یان
یشپ
باشد.
بحران امروز دارد عییان می سیازد کیه
کشورهای ثروتمیدید تیا چیه انیدازه از
تحقق این آرمان بازماندهاند .به هیمیان
میزان که نبرد برای مدار این یانیدمی
رده از ناآمادگ نیظیامهیای سیالمیت
برداشته است ،شپدددگ اقتصادهای
بسیاری کشورها را هیآ عیییان کیرده
است و دولتها دستو ا می زنیدید تیا

جلوی ورشپسیتی ی هیای تیودهای را
ب یرند و از ه ب کاری تودهای برآیدد.
بیه
بهرغآ فراخوانهیای الیدیامبیخی
بسیم مل  ،واق یت این است کیه در
این ماجرا ما همه با هآ نیستیآ.
ت ی ییطیییییلشییدنهییای اقییتییصییادی دارد
تیحیمیییل
بزرگترین بدا را بر کسیانی
م کدد که وض شان قبال ً هآ از هیمیه
بدتر بوده است .ی شبه ،میییلیییونهیا
شغل و اسباب م یشت در گردش یری
و بیخی هیای
و ذیرای  ،سیرگیرمی
مرتبت از دست رفته است ،درحال کیه
ییا
کیارگیران دانشی
تددا مایه رن
که درآمد بدتر دارند کیارکیردن
متخص
از خانه است .از آن هآ بدتر ،کسیانی
که در شغلهای کآمزد کار م کددد و
هدوز م تواندد کار کددید اغیلیب دارنید
جان خود را به خطیر می انیدازنید یییییی
کیارگیران تییییمیارداری و یرسییتیاری و
هیمیچیدییین
شتیبان سالمت ،ولی
کسان که قفسههای اجیدیاا را یر
م کددد ،رانددگان ی و تمیزکاران.
بودجه غیرعادی دولتها در شتیبانی
از اقتصاد ،هرچیدید ضیروری اسیت ،از
جدات اوضار را وخیآتر خیواهید کیرد.
هدایت کم مال به کیارگیران دارای
مشاغل فاقد ایمد و ثیبیات بیاالخی
برای کشورهای دشوار شیده اسیت
که اجازه دادهاند ی بازار کار نامدظآ و
متزلزل ظدور کدد .در ایین اثیدیا ،اقیدام
بانی هیای میرکیزی بیرای شیلکیردن
فیقیت بیه
وسیز سیاستهای یولی
کیمی
ثروتمددان بدرهمیدید از دارایی
خواهد کیرد .در یه هیمیه ایینهیا،
خدمات عموم فیاقید تییمییین میالی
کاف زیر بار کاربست سیییاسیتهیای
بحران کمر خآ م کددد.
شیوهای که ما از طریق آن علللیله
این ویروس جنگ بهراه میاندازیل
به نفع عدهای ولی به خرج دیگران
است .قیربیانیییان کیوویید ۰۲-تیا حید
سالخوردگاناند اما بزرگترین
وسی
قربانیان ت طییلی هیا جیوانیان و افیراد
کیه از آنهیا
ف الاند ،همان کسیانی
خواسته شده تا آموزش و تحصیل خیود
را به حالت ت لیق درآورنید و از درآمید
کیدیدید .فیداکیاری
عزیز چشیآ یوشی
اجتدابنا ذیر است ،اما هر جیامی یهای
باید نشان دهد چ ونه بیرای کسیانی
را
که سد ینترین بار تالشهای میلی
بر دوش می کشیدید جیبیران میافیات
خواهد کرد.
اصالحات رادیپال یییییی می یپیواکیردن

جدتگیری غالب سیییاسیتگیذاری در
چدار دهه گذشته ییی را باید روی میییز
ب ذاریآ .دولتها م بور خواهیدید شید
نقش ف االنهتر در اقیتیصیاد بیرعیدیده
را
ب یرند .آنها باید خدمات عیمیومی
بهدیده سرمایهگیذاری بیدی یرنید و نیه
بهدیده بده و آسیییب یذییری ،و بیه
جست وی راههای برآیدد تا بیازارهیای
کار را کمتر ب ثبات و نیاامین سیازنید.
بازتوزیز بار دیی یر در دسیتیورکیار قیرار
خواهد گرفت و امتیازات سالخوردگان و
ثیییروتیییمیییدیییدان میییورد یییرسییی .
سیاستهای کیه تیا هیمییین اواخیر
نییامییت ی ییار و مییرکییزگییریییز بییهشییمییار
م رفتدد ،نظیر درآمد ایه و مالییات بیر
ثروت ،بهناچار وارد بیحی هیا خیواهیدید
شد.
کیه دولیتهیا دارنید
تدابیر تابوشپد
اتخاذ می کیدیدید تیا کسیبوکیارهیا و
درآمدها را در طول دوره ت طیل سر یا
ن ه دارند ،بهدرست با آن نور اقتیصیاد
میقیایسیه می شیود کیه
دوره جیدی
کشورهای غرب چددیین دهیه اسیت
ت ربه نپردهاند .شباهتها حت از این
هآ ی تر م رود.
را بیردنید میدیتیظیر
رهبران که جدی
یروزی نماندند تا بیرای آنیچیه از ی
خواهد آمد برنامهریزی کددد .فرانپیلییین
دی روزولت و ویدستون چرچیل چیارتیر
آتدالدتی را در سال  ۰۲۴۰صادر کردنید
که مسییر سیازمیان میلیل را هیمیوار
ساخت .بریتانیا گیزارش بیورییم را در
سییال  ۰۲۴۹انییتییشییار داد ،ی ی یید ی
ایبددیاش به ی دولت رفاه هم ان .
سال  ،۰۲۴۴کیدیفیرانیه بیرتین وودز
را
م ماری مال جدان ه از جیدی
طر رییخیت .امیروز بیه هیمییین نیور
دوراندیش نیاز داریآ .در ورای جیدی
سالمت عموم  ،رهیبیران حیقیییقی
هآاکدون دست به بسیم خواهدد زد تا
برنده صل شوند.

چرا طومارهای »نه به تحریم «را امضا نمیکنم؟
آرمان امیری
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با افزوده شیدن بحیران کرونیا بیه دی یر
میییشپالت کیییشور ،هیییر روزه شیییاهد
طومارهای هستیآ کیه ظیاهرا تیالش
درد و رنم ایرانیان
م کددد برای کاه
به تحریآها «نه »ب ویدید .ایین احتمیال
وجود دارد که بخش از ایین طومارهیا
واق ا خودجوش و مردمی تدییه شیده
باشدد .چدین طومارهای موضیور ایین
یادداشت نیست و در یادداشت دوم از
سهگانه حاضر بیدان خیواهآ رداخیت
قابل توجد از این کمپینهیا
اما بخ
را زن یییرهای سییازمان یافتییه از احییزاب
اصییال طلب تولییید م کددیید کییه غالبییا
ارتباطیات تییشپیالت و البتیه مییال بییا
ندادهای دولت دارند .این گروهها خود
را ف الین سیاس م داندد و مین نییز
رفتارشان را در بستر «نقد سیاسی »
مردود م دانآ چیرا کیه آن را نیشانگر
چدار آفت زشت سیاس م بیدآ
 -۱نشان زوال سیاست است
ی جرییان سیاسی  ،در دو حالیت بیه
سییراغ ف الیتهییای کمپییید م ی رود
نخییست در آسییتانه انتخابییات کییه رای
م خواهیید ،دی ییری در شییرایط کییه
طییر یییا الیحییهای را مطییر کییرده و
نیازمدیید جلییب حمایییت افپییار عموم ی
است .م ال ،دموکراتهای آمریپیا یه
از تدیییه الیحییه بیمییه درمییان اوبامییا
کمپین هآ برگزار کردند اما ایین همیه
احزاب و ف الین ما که بر طبل مبارزه بیا
تحریآ م کوبدد ،آیا طرح عمل هآ
در فییضای سیاسی کییشور دارنیید آیییا
ایده و حرکت هآ شت این جد الهیا
وجود دارد اگر چدین بود ب شی یی
اصیل سیاس بود ،اما م دانیآ
کد
که نیست ما صرفا با ورشپستههای
خانه نشین طر هستیآ که در آخرین
ضربات که به مفدوم «سیاست »وارد
م سازند ،سط سیاسیتورزی را تیا
رده جد الهییییییییای توییییییییییتری و
اردوکش های م ازی تقلیل دادهاند.
 -۲نللشان نیللاز بلله دشمنتراشللی
است
جریان که دو دهه سیاستورزی خود
را در فرمول «بد و بدتر »خالصیه کیرده،
در دوران «اخراج از قیدرت »نییز بایید در
عرصه عموم ی «بدتر»ی خلق کدید
تیییا توجیدییی بیییرای همیییین زییییست
م ییازیاش باشیید .مییدعیان تغییییر و

اصال حپومت ،در ندایت خودشیان بیه
شییپل همییان هییسته مافیییای قییدرت
درآمدنیییید کییییه بقییییایاش در گییییرو
دشمنتراشییی میییداوم اسیییت .ایییین
دشییمن «بیییدتر» ،اییین بیییار«موافقیییان
تحریآ »هستدد کیه بایید امییدوار مانید
ایدقیدر ترسیداک جلیوه کددید کیه ذهیین
گییری سیدآ اصیال طلبان
خالیق از
وضیی یت کدونیی مدحییر
در یییدای
شود .وگرنه شاید مردم یادشیان بیایید
که این نمایددگان مدتخب بیا ضیرباهد
«تپییرار میی کدآ »بودنیید کییه عییین از
قحطیی در رفتییهها ،اول هرچییه کیییت
کرونا بود روی سر و کولشیان
آزمای
خال کردند و ب دش هآ «خانه ملت »
و بودجه و تمدییدات ضیروریاش را بیه
امان خدا رها کردند و الفرار!
 -۳نشان تحقیر عزت است
از یییاد نییبردهایآ کییه تمییام اسییتدالل و
بدانه دولتمردان بیرای دییدار نپیردن بیا
ترامییپ و تحمیییل هزیدییههای سیید ین
تحییریآ بییه مییردم ،حفییظ «عییزت »بییود.
اصییراری هییآ دارنیید کییه «مییا خودمییان
انتخییاب کییردیآ ».باشیید امییا آن همییه
ادعای عزت چه تداسب با این ع یز و
البییه مییداوم و دادن کاسییه گییدای بییه
دست خالیق دارد چرا باید شدروندان
را بسیم کدییآ کیه عیین بچیه یتییآ در
خانییهی هییر کییه و ناکییس در اییین
جدان هست را بزندد و التمیاا کددید
که «شما را به خدا به ترامپ ب ویید به
ما رحآ کدد» اگر واق ا خودمان انتخاب
کردهایآ ب ذارید با ی جو شر و آبیرو
بمیریآ و ایدقدر خفت نپشیآ! امیا اگیر
قیرار بیر ایین باشیید کیه از فیرط فییشار،
سری به مصلحت خیآ کدییآ ،آییا بدتیر
ریییه دولییت تییشری
نییست شییخ
بییبرد و ی ی تماس ی بییا جدییاب ترامییپ
ب یرد ،به جیای ایدپیه تمیام ایرانییان را
مییردم جدییان بییه شییپل گییدایان
یی
بغدادی جلوه دهیآ
 -۴اعتراف به وابستگی است
مدعیان »اصالحات از داخل« سالهای
سییال بییه برخیی آلترناتیوهییای خییود
سییرکوفت م زدنیید کییه خودباختییه و
واداده هستدد و م خواهدد بیا توسیل
به قدرتهای خارج مشپالت کیشور
را حل کددد .حیال چیه شیده کیه تمیام
حییضرات تددییا راه خییروج مییردم از زیییر
فییشار کدونیی را وسییاطت جدانیییان و
تفقد جدیاب ترامیپ م داندید آییا ایین
تدییاقآ آشییپار را نم بیددیید بییه اییین

صراحت نشان م دهدد که ب یز جلیب
نظر خیارج ابیزاری ندارنید و حیت از
خود نم رسدد اگر کل سرنوشیت میا
در گرو تصمیمات ترامپ یا م زه ام ال
سددرز است ،یه شیما لیشپریان یر
مدعا را برای چه م خواهیآ
من اما چدین طومارهای را کیه بییشتر
سدد خفت و ُمدر نیاتوان اسیت امیضا
و سدت
نخواهآ کرد .ترجی من ،مد
میرحیییسین موسیییوی اسیییت کیییه در
سختترین شرایت هآ فقت با مردماش
صحبت کیرد نیه تمدیای ذلیالنیه یی
ارباب قدرت بیرد و نیه شیوی تبلیغاتی
خطییاب بییه خییارج از کییشور بییازی کییرد.
سطر به سیطر بیانییهها و مواضیزاش،
گفت وی بیا میردم بیود و ب شی بیاور
داشیییت حیییت بیییرای حیییل کیییردن
مشپالتمان با قیدرتهای جدیان نییز،
راه حییل سیاس ی آن اسییت کییه ابتییدا
تپلی مان را با خودمان مشخ کدیآ.
کانال »م مز دیوان ان«

مجتبی نجفی

بیچاره ایران

چکیده :انیحیرا از اصیل امیوازنیه
مدف ا باع شده بیا یدییده نیادرا
چیدو فیلی ا هیآ میواجیه شیوییآ.
سخد وی وزارت بیدیداشیت تیوسیت
هیا
وزارت خارجه ،سپاه و ارزشی
از
تددا به خاطر ی انتیقیاد کیوچی
هیا
ددانپاری چیدی
در مورد بیماری کرونیا
تحیقیییر میییشیود.بیه
بی
خییاطییر واکییدی
ادبانه سفیر چیین در
تدران باید عذرخواه
هآ کدیآ .جیمیدیوری
بیه خیاطیر
اسالمی
تقابل با آمریپا و غیرب
چشآ خود را بر چیین
و روسیه بستیه.آنیدیا
نیزار
برندگان واق ی
هسییتییه ای ایییران و
غرب بوده...
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دییییییم شییییییدبه ۹۰
فروردین ۰۱۲۲
هدی صابر از قیول یی
کیییارگر شیییرکت نفیییت
می فییت ندییضت مل ی
شدن صد ت نفت فقت
بح نفت نبیود بحی شخیصیت ملی
ایران بود.ایرانیدا زیر ل یدهای روا و
ان لییییه تحقییییر شیییده بودند.وقتییی
مییصدق ان لیییس هییا را اخییراج کییرد
ودسییت روسییدا را از شیییالت شییمال
کوتاه کیرد غیرور و شخیصیت ملی بیه
ایران ها بازگشت – .بازرگان در اواییل
انقییالب انتقییاد محییوری بییه سیاسییت
خییارج جمدییوری اسییالم داشییت .
گفییت اییین سیاسییت “نییه شییرق نییه
غرب ” نیست “ضد آمریپای ” است با
یییی چاشییید کوچولیییوی میییرگ بیییر
شیییوروی .بازرگیییان ایییین سیاسیییت را
انحییرا از اصییل موازنییه مدفیی دکتییر
مییصدق میدانییست چییرا کییه مییصدق
نیامده بود ب وید مرگ بر ان لیه .او به

دربییاره تییاثیر مدفیی اییین
نزدیپییان
شی ارها هیشدار میییداد و از طرفی از
خصوصییی ان لیییستان بیییرای
بخییی
مییشارکت در تولییید و اسییتخراج نفییت
دعوت کرد .حر او این بود قرار نیست
ان لیس ها نفت ما را استخراج کددید
و به عدوان صدقه ول تو جییب بیه میا

بدهدد .ما کارفرمیا هیستیآ نیه آندیا- .
ب یید از انقییالب دانییش ویان جییوزده و
بازیچیییه ،سیییفارت آمریپیییا را تیییسخیر
کردند ،ش ار مرگ بر آمریپا داغ شید و
سوزانده شد .ما در ی تقابیل
رچم
سییخت بییا ی ی غییول ب ی شییاگ و دم
افتادیآ که این تقابل هدوز هیآ ایانی
ندارد نه چیشآ انیدازی دارد نیه هید
تحریآ های ییا  ،مدابیز
مشخص
مل ایران را در این چدل سال بل ییده
و وض یت حساا کدون ابزار سرکوب
مدتقییییدان و مییییانز توسیییی ه رونیییید
دموکراتیزاسیییون در ایییران شییده و بییه
تقویییت تدییدروها مد ییر شییده .مییساله
آمریپا در افپار عموم ما هآ نامتوازن
تا نفرت نوسان دارد.
شده از شیفت

انحرا از اصیل “موازنیه مدفی ” باعی
شده با دییده نیادر” چیدیو فیلی ” هیآ
مواجییییه شییییویآ .سییییخد وی وزارت
بدداشت توست وزارت خارجه ،سیپاه و
ارزش هیا تددیا بیه خیاطر یی انتقیاد
کوچ از ددانپاری چید هیا در میورد
بیماری کرونیا تحقییر مییشود.به خاطیر
ب ادبانه سفیر چین در تدیران
واکد
باید عیذرخواه هیآ کدییآ .جمدیوری
اسیالم بیه خیاطر تقابیل بیا آمریپیا و
غرب چشآ خود را بیر چیین و روسییه
نیزار هیسته
بسته.آندا برندگان واق
ای ایران و غرب بوده اند.
سیاست خیارج کیه بیر مبدیای اصیل
مدافیز
موازنه مدف نباشد و اولیویت
مل نباشد همین است.باید نیاز روا
و چید را بپشیآ تا زییر تحیریآ هیای
آمریپیییا لیییه نیییشویآ.
میییشد همییه ایددییا نییاز
ایییران را بپییشدد و بییا
تحییییریآ هییییآ فقیییییر
نیییشویآ .مییییشد نیییه
شیییرق باشییییآ نیییه
از
غربیییی - .در یپیییی
فیلییآ هییای شییادروان
علییی حیییاتم همیییه
کارگزاران حپومیت بیه
دنبال سدآ کشورهای
مییورد عالقییه شییان و
جلییب رضییایت سییفارت
های خارج اند .یپی
می فت اید ا کس به
فپر ایران نییست .حیاال
هیییآ روزگیییاری آمریپیییا
فیل داشیتیآ و دارییآ
زمییان روسییو فیل ی و
چیدیییییییییییییییییییییییییییی
فیل .بیچاره ایران!

مهرداد عمادی
ی
دوشنبه تاریخ؛ هدیه کرونا به نفت
روسلللللیله و آملریلکلللللا بلللللازار را
کساد کردنللدچ تلمللاملی لیلوچللر
مارکتهللا م ل فن ی ل م یللشلللو ن د
انییدم کرونییا روی همیییه چییییز اثیییر
گذاشته هزیدیههای کیه اکدیون غیرب
م ردازد چددین برابر کیل هزیدیههای
بییانپ بحییران  0444اسییت .اکدییون در
جدان هستیآ که تابحیال نبیودهایآ و
نم دانیآ که میزان صدمه چقدر است
ادامیییییه دارد.
و تیییییا چیییییه زمیییییان

تولید داشیته ،روسییه
از شیل افزای
هیییآ  4.8میلییییون بیییشپه در سیییال
گذشته و امسال به  8.1میلیون بشپه
مییازاد تولییید رسییید کییه بییا نفییت او ی
رقابیت م کدید ،تمیام ایددیا در کدییار
هآ باع مازاد عرضه در جدان شدند.
ف الیتهیای اقتیصادی و
تداوم کاه
همچدین ذخیره از سوی خریداران نفت
در ارو ا و دو ایالت امریپا کیه مد یر بیه
ُیییییییر شیییییییدن انبارهیییییییا شییییییید.

مدرداد عمادی در گفتوگو بیا خبرن یار
اقتییصادی ایلدییا ،دربییاره مدفیی شییدن
قیمییت نفییت امریپییا و متغیرهییای کییه
باع این قیضیه شید ،اظدیار داشیت
اکدون عالوه بر امریپیا ،قیمیت نفیت در
نی ریییه ،ونییزووال ،روسیییه و او ی نیییز
نزول شد ،اما عمال ماشیه اصیل در
امریپا کشیده شد ،اولیین دلییل وقیور
این اتفاق اندم کرونا است که مد ر
تولید بویاه حیوزه صید ت در
به کاه
سییط جدییان هییستیآ ،بییه همییراه آن
اسییتفاده از خییدمات م ییل توریییسآ و
مییسافرت هواییی کییه تمامییا انرژیبییر
هستدد  69درصید یایین آمیده اسیت،
طبی تا قیمت نفیت نییز ان پاادهدیده
عرضه و تقاضا است ،کرونا باعی شید
تقاضای نفت حدود  09میلییون بیشپه
در روز ایین بیاید ،در حالت عادی رقیآ
مصر جدان نفت حدود  141میلییون
بشپه است که این میزان در ماه قبیل
بییییه  04میلیییییون بییییشپه رسییییید.

مشاور اقتصادی اتحادیه ارو ا در ادامیه
با بیان ایدپه مدف شدن قیمیت نفیت
نباید به از دست رفتین ارزش آن ت بییر
شییود ،گفییت مدمییترین دلیییل ،باالتییر
رفتن تولید از تقاضا است ،در عین حال
باید گفت در حالت عادی قیمیت اییین
م آییید امییا هیچ ییاه مدفیی یییا صییفر
نم شییود ،آنچییه اکدییون اتفییاق افتییاده
ایدپیییییه انبارهیییییا یییییر شییییییدهاند.
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روسللیه و امریکللا بللازار را کللساد
کردنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد
وی با اشاره بیه گفیتوگوی ترامیپ بیا
مقامات روا و س ودی بیرای کاهی
تولید افزود رویهجمدیور ایاالتمتحیده
قیمتهییا
از قبییل ،از موضییور کییاه
مطلز بیوده و ایین ی بیید م رفیت
که بیرای نیمیه دوم آورییل و میاه می
تقاضییا
دچییار مییازاد عرضییه و کییاه
خواهیآ بود و با توجه به ایدپه کاهی
ف الیتهای اقتصادی و تولیید صید ت
ادامییه یییدا م کدیید تددییا راه ،کاه ی
تولید بوده است .بدابراین توافق حاصل
شد که امریپا ،روسیه و عربیستان 14
میلیون بشپه از تولید خود را کآ کددد،
امییا آنچییه را کییه نباییید فرامییوش کدیییآ
ایدپه اییه ایین میازاد تولیید و افزایی
عرضه ،امریپا و روسیه هستدد که هیر
نیستدد .امریپیا بیه طیرز
دو عضو او
ب سابقهای حدود  9.6میلییون بیشپه

چلللرا انبارهلللای نفلللت لللر شلللد
وی بییا اشییاره بییه اتفییاق روز دوشییدبه
برای نفت اییاالت متحیده تیصری کیرد
کسان که قراردادهای خرید و تحوییل
نفییت بییه ارزش  04میلیییارد دالر و بییا
سررسییید مییاه میی  ،جییون و حتیی
جوالی داشتدد ،متوجیه شیدند کیه نیه
کارخانهها و نه خیدمات دی یر از جملیه
توریسآ مایل به خریید نییستدد و خیود
خریییدهای را
نیییز باییید بییزودی ییی
تحوییییل ب یرنییید کیییه روی دستیییشان
م مانیید ،بدییابراین حاضییر شییدند ضییرر
متقبل شوند ،از  4دالر شرور کرده و تا
شب دوشدبه بیه  84دالر و  04سیدت
رسید .هیر سیه متغییر اصیل بیازار از
جملییه تقاضییا ،عرضییه و انبییار ،جدییت
تییشدید فییشار بییه اییین نفییت بییدون
مییشتری حرکییت کییرده کییه مد ییر بییه
شییتاب دارنییدگان قییرارداد بییه فییروش
هرچه سریزتر شد .با ایین تفاسییر بیه
نظر م رسد در ماه جیون هیآ شیاهد
تقاضا و مشپل ذخییره سیازی
کاه
باشیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییآ.
تمللامی یوچللر مارکتهللا منفللی
می شلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوند
عمادی در ادامه گفت امریپا بزرگتریین
میییصر کددده نفیییت اسیییت و تمیییام
خصوص ی بخاطییر
ف الیتهییای بخ ی
کرونییییا ت طیییییل شییییده ،بازارهییییای
فیوچرمارکیییت در تمیییام حوزههیییا از

جمله نفت و فلزات مدف شیده و هیر
روز مدف تر هآ خواهید شید ،طبی ی
است تمام این عوامل انتظار آیدده را
مدف تر کرده و تقاضای نفت را کاه
م دهد ،اکدون نه تددا در امریپیا بلپیه
تقریبییا در تمییام کییشورها ف الیییت
صییدایز انرژیبییر از جملییه توریییسآ و
هتلید به زیر ی درصد و حیت صیفر
رسیده است .اکدون مسافرت در غیرب
صییییفر شییییده ،صییییدها هوا یمییییا در
فرودگاهها یارک شیدهاند کیه نیه تددیا
درآمدزای نم کددد بلپه هزیدیهزا هیآ
هییستدد ،تمییام ایددییا باعیی شییده
انتظییارت آیدییده بییازار مدف تییر شییده و
روی تقاضیییای خریییید نفیییت نییییز اثیییر
م گذارد.
عملق اجهله عمیقتلر از طللاعون
41
قللللللللللللللللللللللللللللللللللرن
وی در اسخ به ایدپیه شیرایت کدونی
بازار نفت تا چیه زمیان تیداوم خواهید
داشت ،توضی داد واق ییت ایدپیه میا
هیچوقت در این شرایت نبودهایآ ،حت
دامده طاعون قرن  18و اواییل قیرن 16
دامده به اندازه شیور کرونا عمیق نبود
تا از ی جام ه به جام ه دی یر انتیشار
یییدا کدیید ،زیییرا جدییان بییودن وجییود
نداشییت و سیییستآ داد و سییتد کییه
بتوان بیا یول الپترونیی م املیه کیرد،
وجیییود نداشیییت ،سییییستآ م یییامالت
انتظییاری نداشییتیآ .در نتی ییه صییدمه
اقتصادی علیرغآ ایدپیه طیاعون ت یداد
باالی را کشت به انیدازه اکدیون نبیود.
مییشاور اقتییصادی اتحادیییه ارو ییا ادامییه
داد اکدون اتفاقات ن رانکددده بازار این
اسییت کییه بخییاطر کرونییا و عییدم تولییید
واکییسن هدییوز افییق روشیید دیییده
نم شیییود و حیییت گفتیییه م شیییود
کسان که کرونا گرفتهانید ،ظیر یی
سال ممپن است دوباره مبتال شوند و
امپییان بازگییشت م ییدد بیمییاری بییه
انییسانهای در ریییس وجییود دارد ،بییا
توجه بیه ایدپیه همیه هیآ در قرنطیدیه
هییستدد ،انتظییارت سییرمایهای مدف ی
شییییده اسییییت .م ییییال ژا یییین ییییروژه
خودروسازی خیود را در چیین نیه تددیا
ادامه نم دهد بلپه در کشور خود هآ
متوق ی م کدیید ،زیییرا ی بییید اییین
اسییت کییه در میانمییدت تقاضییا بییاال
از کرونیا بیاز
نم رود و بیه زمیان یی
نخواهیآ گشت.

زمان خروج از تونل تاریک سلاخلت
نلللیلللسلللت
کلللرونلللا مشللل للل
وی یادآور شد اتفاقات امیروز بسیییار
عمیق است و ماندد بیحیران وامهیای
 0444یا بحران بانپ و بده خارج
کشورهای آسیای و امریپای مرکیزی
در ابتدای قرن  01نیست ،ی موضیور
جدان است و بیشترین صدمه را بیه
یشرفتهترین اقتصادها م زند .الیبیتیه
دامده آن را هدیوز در کشیورهیای رده
دوم و سوم ندیدهاییآ ،امیا میوجهیای
ب دی کشورهای چون ترکیه ،میالیزی
یا یونان را در بیر می گیییرد .در حیال
کیه
حاضر  4سداریو از  14سدارییویی
برای شرایت اکدون در نظر گیرفیتیهاییآ،
مدف هستدد ،در این سداریوها رشید
9.6
اقیتیصیادی چییین را تیا میدیفی
کیردهاییآ و وعیدههییای
ییی بییییدی
دولتمردان برای خروج مردم این کشور
از فقر عملیات نم شود و ایین یی
شوک فوقالی یاده سیدی ییین اسیت،
کارخانهها و سرمایه گذاریها در چین
کوچ و سپه ت طیل خواهیدید شید
که بدلیل عدم شفافیییت مسیئیولییین
چید در اراوه اطالعات مربوط به کرونا
کیه بیدیا بیر تیوافیق
است .در حالی
جدان و سازمان بدداشیت جیدیانی
ایین کیار را
باید گزارش م شد ول
نپردند ،در نتی ه نه تددا ایین شیراییت
می تییوانیید ادامییهدار و بییرای بییرخی
اقتصادها و جوامز عیمیییقتیر بیاشید،
حت م توان گفت هدیوز بیه نیقیطیه
ایین مدحد نرسیدهایآ ،در هر حیال
ممپن اسیت شیراییت بیدتیر شیود و
یامده خود را بیرای میدیطیقیه هیآ
خواهد داشیت ،میا اکیدیون در تیونیل
تاریپ وارد شدهایآ کیه نیمی دانیییآ
از آن خیارج می شیوییآ.
چه زمانی

صفحه 11

صفر شدن قیملت نلفلت نلقلشله
بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللود
عمادی درباره احتمال اقدام آگیاهیانیه
امریپا برای ضربه به همپاری روسیییه
تیولیییدی
و عربستان گفت اگر جد
که ط  14ماه گذشته از سیوی هیر
سه کشور رگ داد ،نداشیتیییآ و بیازار
نفت زیر فشار قرار نم گرفت ،اکیدیون
نزدی  11میلیون بشپه نفیت کیمیتیر
بیه دامیدیه میدیفی
داشتیآ و حیتی
نم رفتیآ .وقت نفت به ایین شیپیل
سقوط م کدد بخی هیای انیرژی در
تمام کشورها از نروژ تا امریپا ،بریتانیا،
تیحیت تیاثیییر قیرار
ونزووال و میپیزیی
م گیرد ،اگر ترامپ این کیار را کیرده
مشیپیل
باشد در واقز برای حیل یی
کوچ مشپل بزرگتری را م آفرییدید

که جبراننا ذیر است .اگر چدین باشید
تصمیم غییرعیادی اسیت .میمیپین
توان
الا را برای افزای
است او
صادرات از شیل زیر فشیار بی یذارد و
حت قراردادهای فیوچر را تحت تیاثیییر
قرار دهد اما اییدیپیه ایین سیدیارییو را
کییرده بییاشیید
دانسییتییه هییمییاهیید ی
هزیدههای سد ید به شیرکیتهیای
خود وارد کرده به طوری که م بیدیییآ
چین بیشترین بدره را برده و بطرز بی
سابقهای شرور به خرید نفت کرده و
ذخییایییرشییان را بسیییییار بییاال بییردنیید.
 0202را با  0222مقایسه نلکلنلیل
وی در ادامه در رابیطیه بیا تشیابیدیات
قیمت نفت در  0404و 0444
کاه
بیان کرد در سال  0444وقت بیحیران
در امیرییپیا بیخیاطیر وامهیای
بانپی
خاکستیری شیرور شید ایین کشیور
بسته بسته وامها را به دنیا فروخت و
اعالم نپرد  04درصد این وامها فیاسید
است ،بان های م تبیر جیدیان آن را
خریداری کرده و دچار اشپیال شیدنید
اما این شباهت در همین جا میتیوقی
م شود ،زیرا فدرالرزرو ،بان مرکیزی
آلمان و بریتانیا وارد شدند و با تیزرییق
زییر یی
وامهای با بدره ایین حیتی
درصد بان های خصوص را سر ا ن یه
داشتدد که البته از نظر کالن اقیتیصیاد
در
کار درست نبود ،شبیپیه بیانیپی
رنفوذ اسیت بیدیر
امریپا الب خیل
حال بازگشت وامهیا میمیپین شید و
شرایط گذاشتدد که به شرکتهیای
کوچ و خانوارها وام داده شیود ،بیه
شیید کییه
بییریییتییانیییییا و ژا یین کییم ی
شرکتهای متوست بتواندد فی یالیییت
کددد ،آن زمان ی بحران بانپ میالی
بود که تبدیل به رکود اقتصادی شید و
داشیتیدید و
چون دولتها توان مالی
کارخان ات م ل بدیز و فیوالد درگیییر
ماجرا نبودند ،هزیدیههیا در کشیورهیا
تقسیآ شد ،اما اندم کرونا اید ونیه
نییسیت،
نیست و مربوط به ی بخ
روی هییمییه چیییییز اثییر گییذاشییتییه و
هزیدههای که اکدون غرب می یردازد
چددین برابر کل هیزییدیههیای بیانیپی
اسییییییت.
0444
بییییییحییییییران
کرونا تا کلالا اقلتلجلاد جلهلان را
ملللللیکلللللنلللللد
سلللللاقللللل
مشاور اقتصادی اتحادییه ارو یا ادامیه
داد ط ارزیاب که  9روز گیذشیتیه
انی ییام شیید صییدمییه بییه سیییییسییتییآ
اقتصادی جدان از کرونا تیا بیحیال 01
تریلییون دالر بیوده و در حیال ادامیه
است ،این ول باید از سرمایه گیذاری،
دولیت بیرای
ه انداز و تیوان میالی

قر های بیلیدیدمیدت تیامییین شیود،
رشید
دوره کیاهی
بدابراین وارد ی
بیرای تیمیام جیدییان خیواهیییآ شیید،
کشورهای م ل چین که مصر کددده
انرژی و فلزات صد ت هستیدید فی یال
خرید م کددد ول کشورهیایی
ی
م ل امریپا ،بریتانیا و ژا ن هزیدیههیای
خیل سد ید خواهدد داد ،به همین
دلیل تصور بر این است اتفاق کیه در
فیییییوچییر مییارکییت خییواهیید افییتییاد
صددوقهای که قراردادهای آییدیده را
مد قد م کدیدید ،در میییان میدت در
مدحد مدف خواهدد بود و به دلیییل
در
بیدهی
کآ شدن تقاضا و افزای
و
سط جدان این قراردادها کیاهی
بازار از نظیر حی یآ تیبیادالت کیوچی
مییی شیییود کیییه روی انیییتیییظیییارت
سییرمییایییهگییذاری و رشیید آیییدییده اثییر
م گذارد .ما اکدون در جدان هستیآ
که تابحال نبودهایآ و نیمی دانیییآ کیه
میزان صدمه چیقیدر اسیت و تیا چیه
زمان ادامه دارد ول آنچه مشیخی
است آسیب بسیار سد یین اسیت و
کیه در
بیرون آمدن از آن بیا شیتیابی
 0444دیدیآ ،مطیلیقیا نیخیواهید بیود.
او ک وارد از انفهلال ملیشلود
للی ل بللیللنللی بللرای نللفللت للیللر
شلد
بلرآ
امریکایی هل نلقل
وی درباره تاثیر صفر شدن نیفیت آتی
امریپا بر دی ر نفیتهیای جیدیان نیییز
اظدیار داشیت بیرنیت  09دالری در
قراردادهای آت  00دالر و  19سیدیت
ت یین شده ،تمام ی بید های قبیل
این بود که ب ض کشورهیا تیا یاییان
سال به رشد اقتصادی برم گردند اما
اکدون تمام این کشورهیا روی دامیدیه
نیز وارد دورانی
مدف هستدد .او
م شود که بازار ت یین خواهد کرد که
کمتیر تیولییید کیدید ،نیه تیوافیقهیای
مونو ول ایین سیازمیان و اگیر بیازار
ت یین کدد قیمت ایینتر نییز می رود،
وارد دوران بحران مالی
در نتی ه او
م شود ،فیقیت غیرب و کشیورهیای
صد ت ضرر نیمی کیدیدید کشیورهیای
تولیدکددده نیفیت و سیاییر کیاالهیای
بدیادی م ل فوالد و آلیومیییدیییوم هیآ
همین سرنوشت را خیواهیدید داشیت
مستقیآ و سری یتر
ضمن ایدپه او
ضربه م خورد.

رضا منصوری

وظیفهء ما :گفتن واقعیت به اهل قدرت*!

دور-ویروسیا  ،طرح جامع
انللر ی کشللور ،و جللر
صداقت علمی — در عللل
کشور چه خبر است

این روزها یادداشتهیای سیال ۰۱۲۱
خودم را م خواندم از طر رصدخیانیه
مل ایران .اعتبارات ما در سیال بیه ۹
میلیارد تومان نم رسید بیه میدییران
عال کشور م گفتآ حت اگر سال
 ۷میلیارد تومان هآ به ما بیدهیدید ۰۱
سال طول خواهد کشید تا طر تیمیام
شود و نورگیری تلسپوپ ان ام شیود.
همان موقز در مصاحبهها گیفیتیه شید
سال دی ر نورگیری خواهیآ کرد! چیرا
تحلیل جام هشداسان میا چیییسیت
اسیالمی
دانشمددان علوم انسیانی
این رفتار سیاس را چ ونیه تیحیلیییل
م کددد در مقابل بیایید تیقییریه کیرد
در کیار اسیت در
مصال اجتمیاعی
جام ه باید اخبار خوش یراکیدید دروغ
وای بیرمیا از ایین رفیتیار!
مصلحت
آموزش عال ساکت است .علیآ هیآ
که نداریآ.
در یادداشت قبل

هآ نوشتآ چ یونیه

صداقت علم در کشور مد یر بیه دو
حپآ قضای وحشتداک شیده اسیت
میورد
ی مورد  ۲۱ضربه شالق ،و ی
 ۲ماه زندان به جرم صداقت بیاز هیآ
تقیره وقاحت تا این حد دانش یاه بیاز
هآ ساکت اسیت دانشی یاه از ایین
نرود
وقاحت دفار م کدد که آبروی

یادم هآ نم رود ،چددین دهه یی ،
هد ام را که م یاون رییییهجیمیدیور
وقت لقب «دانشمدد سال »جدان را با
چدد صد دالر خرید و شبپه ی سیمیا
در اخبار ساعت  ۹۰خود با آب و تیاب
آن را گزارش داد .هد ام هآ کیه در
رسانهها توضی دادم این عدوان چ ونه
خریداری م شود ،همان خریدار مقیام
در هیئت دولیت بیه شیپیاییت از مین
برخاست که فالن کفار را به دور خیود
جیمیز کیرده اسیت .آن وقیت بیودنید
کسان در دولت که خددیدند و بیاعی
شدند به من آسیب نرسد .عیرییانی
وقاحت را همه دانش اهیان دیدند .باز
هآ تقیره کردند .جام یهشیدیاسیان میا
را
ک ا هستدد که این وقاحت میدنی
تحلیل کددد مداف ان علیوم اسیالمی
هآ که البد کییی می کیردنید از ایین
مقامهای بینالملل برای ایرانیییان در
جمدوری اسالم ناسوت  .حماقت تا
ک ا خدایا شدیدان انقیالب از دسیت
را
ما چه م کشدد چیه نیازنیییدیانی

برای توس ه کشور ،و بیرای آزادی از
جدل و حماقت و وقاحت و یلیییدی ،از
دست دادیآ.

دیشب اما اوج همه ایددا بیود .تیقییریه
الزم شدم اخبار ساعت  ۹۰شیبیپیه
ی سییمیا سیران بیزرگیتیریین قیدرت
نظام خاورمیانه ،ابر قدرت مدطقیه ،و
مداف ان راستین کشیورمیان را نشیان
بیزنیآ.
داد .دی ر می تیرسیآ حیرفی
حرمت نیروهای نظام ما ک ا رفیتیه
دانش ی ییاه شییری ی
بسیییییم عییلییم ی
ک اسیت کیه بیه داد عیلیآ بیرسید
م ترسآ! این همیه بی تیدبیییری در
عال ترین سط قدرت دلمان را یه
بهچه خوش کدیآ حاج قاسآ ک ایی
که در آن دنیا تدت م لرزد ویروا دو
از فاصله صید میتیری در ۵
قطب
در ایین  ۵ثیانیییه
ثانیه چه حپمتی
است خارقال اده است بیلیه تیقییریه
م ی کییدییآ ،تییقیییییهای خییارقال ی ییاده!
م ترسآ .ن ران ایرانآ!
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قبل از عید به بسیم دانش اه خودمان
در ی مصاحبه گفتآ بسیم ی د ایین
که مدافز مردم باشد نه مدافز قیدرت
و مقابل مردم .حاال بسیم دانش اه
ک ا است تا از من میردم در میقیابیل
و وهین
شیادی و حمیاقیت عیلیمی
انقالب و علآ اییران ،و آبیرورییزی در
جدان ،حیمیاییت کیدید اگیر بسیییم
دانش اه شریی  ،بیه دانشی یاههیای
دی ر کاری ندارم ،در مقابل ایین وهین
علآ و دانش اه و انیقیالب و اسیالم
سپوت کیدید ،آن هیآ در ایین دوره
کرونای که مردم حمایت همه جانیبیه
م خواهدد ،باید خ الت کشید از ایین
عدوان شری !

کرونایاب نظام  ،دولیت طیر جیامیز
انرژی کشور را تصویب کرد .من شی
ندارم هیچ که در دولت آن را به قصد
نقد نخوانده است ،م ر کارشداسان یا
قدرتهای که آندا هآ به این مدیظیور
که ببیددد ک ا چقیدر دالر بیرای آنیدیا
م ماند کیه از االن بیه فیپیر
تَ َد
ده
«وثوقانه »خودشان باشدد .حت
در صد از  ۵۱۱میلیارد دالری کیه قیرار
است هزییدیه شیود لیقیمیه چیربی
است ،چه رسد به کل مبلغ .درییغ از
کم دوراندیش  .دریغ از مسئولیییت
برای نسلهای آیدده .متین نیوشیتیه
همپار متخص میان را در دانشی یاه
یوست م کدآ بخوانید!
شری

م ی تییرسیید.
بییلییه! آمییوزش عییال ی
دانش اه م ترسید .دانشی یاهی
ماندد اهل علآ حوزوی تقیره م کیدید.
دانش ر هیآ کیه نیدارییآ تیا میانیدید
دانش ران جدان اجازه ندهد کسی
شیادی علم بیپیدید .و چیه راحیت
شیادان در دنیا و ایران کیاله بیر سیر
قدرتمداران ما گذاشیتیهانید .بسیییار!
جیور و
کاله تتلو بر سر روحانیت یی
کاله شیادان علآ و فیدیاوری بیر سیر
اهل قدرت جور دی یر .مین کیه خیوب
یادم هست در تمام دوران انقالب چیه
چیه کیالههیا بیر سیر اهیل
کسان
مذهب و اهیل قیدرت گیذاشیتیهانید!
وظیفه اصل ما به عیدیوان دانشی یر
یادمان نرود که گفتن واق یت است به
اهل قدرت! م ماند مدعیییان بسیییم
علم  .ک ایدد

نپدد این قیل و قال این روزهای انیوار
بیرای
و اقسام کشفیات ضد کرونایی
بشیود
رد گآ کردن باشد تا به راحت
غدیمت را بیهمیوقیز تیقیسیییآ کیرد
غدیمت که شت عدوان فخییآ طیر
جامز انرژی مخف است! میا را سیر
کار گذاشتهاند
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اما خیالتان را راحت بپدآ .کرونا بسیار
جییدییبییههییای م ی ییبییت بییرای تییحییوالت
اییران داشیت .ایین فیقیت
اجتماع
نوردوست مردم ما نبیود کیه دوبیاره
ظیاهیر شید .ایین
ماندد دوره جیدی
مصیادره احییمیقیانییه هیمیییین حییه
نوردوست توست قیدرتمیداران هیآ
الزم بود ظاهر شود .نترسید! تیحیوالت
عمیق و بدیادی در اییران در حیال رگ
دادن است .احتیاج هآ نیست تیقییریه
کدیآ .بخددیآ .هیمیه می خیدیدنید ،و
جدان به ما م خیدیدد .آن کیه کیه
اسیت! دوره
نفدمیده همان مدعی
ساکرونا موتور آموزش عال راکد میا
بیهحیرکیت در
را در جدت علآ واق
خواهد آورد .بسیم اساتییید هیآ اگیر
بسیم باشد در ایین جیدیت گیام بیر
م دارد و گرنه آب راکد است .اما مین
م ترسآ.
اما در همین قیل و قال کیرونیا و دور-

خییداونییدا نسییل بیی یید را از اییین
ب تدبیریها و وقاحتها برحذر بدار
وای برما!
شرمدده نسل ب دم .شرمدده!
امروز طرح جامع انر ی کشلور در
هیات دولت تجویب شد[]۱
یدهللا سبوحی
دانشللکللده انللر ی -دانشللگللاه
صنهتی شریف
۹۴/۰/۰۱۲۲
جای بسیار تاس دارد کیه بیاالتیریین
مراجز تصمیییآگیییری کشیور گیزارش
طر انرژی ضی ییی و بیدون میبیدیای
علم را تصویب م کدد.
گزارش طر انیرژی را وزییر نیفیت در
اسفدد  ۲۷به سازمان برنامه و بودجیه
ارسییال کییرد و نییوشییت سییدییاریییوی
بدیدهسازی گزارش مورد تاوییید وزارت
نفت است .در سداریوی بدیدیهسیازی
انیرژی
سرمایهگذاری الزم برای بخ
از  ۵۱۱میییلیییارد دالر و بیرای
بی
بدیدهسازی  ۰.۱تریلییون دالر در ۹۱
سال آیدده برآورد شدهاست.

و خیییلی
حال اگر ی فر خییالی
خوشبیدانه داشته باشیآ کیه درآمید
صادرات نفت ایران  ۵۱دالر بیرای یی
بشپه بیاشید و صیادرات نیفیت ۹/۹
میلیون بشپه در روز در  ۹۱سال آیدده
فر گردد ،کل درآمد صادرات نفت در
 ۹۱سال برابر  ۲۱۱میلیارد خواهد بیود
که تددا سرمایهگذاری جدید در بخی
انرژی  ۶۵۶این مبلغ درآمد را الزم دارد
و بر اساا اطیالعیات گیزارش دیی یر
بیرای بیدیییدیهسیازی بیاقی
مداب
نخواهد ماند.
اگر واقزبیدانه به موضور نی یاه کیدیییآ
قیمت نفت ایران کمتر از  ۱۱دالر بیرای
ی بشپه نفت خواهد بیود و بسیییار
ب ید است صیادرات نیفیت اییران بیه
سدولت به  ۹میلیون بشپه نیفیت در
روز برسد .در این حیالیت کیل درآمید
صادرات نفت در  ۹۱سال آیدده کمیتیر
از  ۴۹۱میلیارد دالر خیواهید بیود کیه
حت برای تامین سرماییه الزم بیرای
عیرضیه انیرژی در سیدیارییوی
بخ
مصیر کیمیتیر
بدیدهسازی (یی یدی
انرژی) نیز کفایت نم کدد.
حت تدیهکددیدکیان گیزارش تیوان ییا
عییالقییه اییین را نییداشییتییهانیید کییه
امپان ذیری این سدیارییو را بیررسی
کددد و راهپار مداسب را شیدیاسیاوی
نمایدد .بدابراین اجیرای ایین تصیمیییآ
غیرممپن خواهد بود و تددا ی شی یار
تبلیغات !
در این گزارش توضی داده نیمی شیود
که این سداریو چ یونیه اجیرا خیواهید
شد! سداریوو که سازوکار اجیراوی
گییزارش
نییبییاشیید ی ی
آن مشییخ ی
حرفهای و راه شا نخواهد بود.
در این گزارش به سرمایه الزم بیرای
نفت تاکید م شیود .بیه نیظیر
بخ
م آید وزارت نفت با ایین مصیوبیه در
صدد آن است نیاز به سرمایهگذاری را
مورد تاکید قرار دهد و بر اسیاا ایین
مصوبه در نظر دارد ب د در جذب مدابیز
از سییازمییان بییرنییامییه و دولییت بییرای
طر های داخل خود اقدام نماید .بیه
نظر وزارت نفت اگر بدیدیهسیازی هیآ
صورت ن یرد اشپال ندارد .این همان
رفتاری است که وزارت نفت در میورد
ماده  ۰۹قیانیون رفیز میوانیز تیولییید
رقابت ذیر مصوب سال  ۰۱۲۴انی یام
داد.

این گزارش در مورد دورنمای انرژی در
 ۹۱سال آیدده توجد به چشیآانیداز
تحوالت انرژی جدان در  ۱دهه آییدیده
ندارد! در طر جامز وزارت نفت م لوم
نیییییسییت انییرژی ایییران در بییازارهییای
مدطقهای و جیدیان چیه جیایی یاهی
خواهد داشت .چرا  ۶برنامه توسی یه
کشور هرگز مطابق برنامه بیه انی یام
شیدت انیرژی در
نرسید چرا کاه
سال  ۲۲بیه  ۵۱۶سیال  ۲۱صیورت
نپذیرفت (مصوب قانون اصال الی یوی
مصر در سیال  .)۰۱۲۲چیرا قیانیون
اصال ال وی مصر و هدفمدیدسیازی
یارانهها تا کدون بی ید از گیذشیت ۰۱
سال از تصویب آندا اجرا نشده است
حاال که قیمت بدزین در داخل بییشیتیر
از قیمت صادرات شده اسیت دولیت
دی ر چه ابزار و توجید بیرای اصیال
بازار انرژی دارد
از آن اسیت کیه
همه ایددیا حیاکی
متاسفانه تصیمیییآگیییری کیمیتیر بیر
جیدی و
شالوده کار کیارشیدیاسی
علم استوار است و عزم جدی برای
انیرژی
ای اد تحول در ساختار بیخی
کشور وجود ندارد .بدون تغییر ساختیار
در بیازار انیرژی هیرگیونیه تیغیییییر در
قیمتها و تصمیآها تحول در بخی
انرژی ای اد نخواهد کرد.
و
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آیا م توان بدون ای اد محیت رقابت
خصوص واقی ی
توانمددسازی بخ
(نه شرکتهای دولت ساخته با هد
استفاده از قانون ت یارت بیرای حیذ
هر گونه نظارت) انیتیظیار داشیت کیه
انرژی روی دهد آییا
تحول در بخ
م توان بیان ایدهآلهای عیامیه سیدید
در گزارش در مورد جزو از اقیتیصیاد
را راهحل دانست آیا م توان بیخی
انرژی را بر اساا طر جامز صوری و
خارج از ت ادل عموم اقتصاد سامیان
را
داد آیا م توان تغییر در ی بخی
بدون توجه به ت ادل عموم اقتصاد و
بردار ت ادل قیمتها ای اد کیرد آییا
اقتصاد ایران می تیوانید در  ۹۱سیال
عرضه
آیدده  ۵۹۱میلیارد دالر به بخ
انرژی و حدود  ۰.۹تریلیون دالر فقت به
صرفهجوو انرژی اختصا دهد
چرا وزارت نفیت در هیدی یام ارسیال
گییزارش بییه هیییییات دولییت بییه اییین
تداقآها نم ردازد م ر نیه اییدیپیه
وزارت نفت و سازمان برنامه و بیودجیه
حاکمیت داشته باشدد!
باید تق
چرا کارشداسان این کشور هیمیواره

م خواهدد توجیهگر تصمیییآگیییرانی
بییاشییدیید کییه دسییتییاورد  ۱۱سییال
تصمیآگیری آنیدیا وضی یییت کیدیونی
کشییور اسییت چییرا در کییارهییا و
بررسی هیا امیپیان یذییری و تیدویین
برای ای یاد تیغیییییر
راهکارهای واق
ساختاری مدظور نم شود
استفاده از اعداد م ازی یا غیرواق ی
تیز
و اراوه نتایم امپاننیا یذییر در یی
کارشداس شاید م از بیاشید چیون
آنی یا هید
آموزش روششیدیاسی
است .ول آیا این کار م تواند در ی
گزارش فد برای تصمیآسازی می یاز
میا در
باشد سیستآ آموزش عالی
شپلگیری این وض یت کارشیدیاسی
داشته است سیییسیتیآ
چقدر نق
آموزش عال و دانش اه ما چیقیدر در
مطال ات
ای اد زیرساختهای واق
داشیتیه اسیت
نیقی
و تحقیقاتی
و تیوسی یه
حذ مراکز تحقیییقیاتی
شییرکییتهییا در دانش ی ییاه و حییذ
دانشی یاه ییا
ندادهای تیحیقیییقیاتی
بییا
مییراکییز ییاوهش ی
جییای ی ییزییید ی
شرکتها تحت عدوان مراکیز فیدیاوری
چه اندازه در تضی ییی عیلیآ و تیوان
دارد
کارشداس و فد جام ه نق
مسئولیت دانش اه میا در ایین میورد
چقدر است اجاره دادن سیاخیتیمیان
بیه شیرکیتهیای
ی نداد اوهش
نیدیاد
خصوص و از کار انداختین یی
انرژی چه تاثییری بیر آییدیده
اوه
دانش یاه خیواهید داشیت تیخیرییب
ییی
تیی ییدیییییزات آزمییایشیی ییاهیی
اوهشپده که دهها مییلیییارد تیومیان
ارزش آندا است و بالاستیفیاده کیردن
آندا بر آیدده دانش اه چی یونیه تیاثیییر
خواهد گذاشت
آیا نیبیایید کیارشیدیاا و میتیخیصی
مسئولیت اجتماع خود در رابطیه بیا
بیان واق یت و اراوه راهکارهای که بیه
تحول ساختاری برای توس یه یاییدار
مد ر شود اقدام نیمیایید آییا نیییروی
و حرفهای جام ه باید از ایین
متخص
مساول و از این تصمیآها بی تیفیاوت
عبور کدد
تیوجیه
فقت اگر به ی نپته مشیخی
کدیآ اختال دانش اهها ،سیییسیتیآ
آموزش عال و تصمیآگیری کشور میا
روشین می شیود .در
با دنیا خییلی
را
اتحادیه ارو ا دولتها هزیده کالن
در رابطه با کرونا میتیحیمیل شیدهانید.
ول توجه کیدییید کیه ایین دولیتهیا
قیییییمییت نییفییت
چ ی ییونییه از کییاه ی

بدرهبرداری م کددد .درآمد میالیییاتی
آندا از نفت و فرآوردههای نفت بهطور
از
ییافیتیه و بیخیشی
وسیز افزای
هزیدههای دولتها در مورد کیرونیا را
م خواهدد از این مدبز بازیافت کیدیدید
و هییمییزمییان اجییازه نییمیی دهییدیید
انیرژی بیه
راهبردهای آندا در بیخی
مخیاطیره بیییفیتید و سیییاسیتهیای
راهبردی قبل را با قدرت بیییشیتیری
م برند.
ی
واق یت آن است که در کشوری می یل
و
آلمان هیرگیز میراکیز تیحیقیییقیاتی
اوهش را به شرکت تیبیدییل ییا از
دانش اه حذ نپردند .آندا شرکیتهیا
را در ارکهای عیلیآ و فیدیاوری و از
طریق بدیادها و صدایز میورد حیمیاییت
قرار دادند.
در دانش اه فد برلین در انسیتیییتیو
انرژی  ۰۱نیفیر یروفسیور و دکیتیری،
ت داد زیادی سادکتری و حیدود ۰۵۱
نفیر دانشی یوی دکیتیری در زمیییدیه
سیستآهای انرژی کار می کیدیدید و
همه اییدیدیا نیدیادهیای یاوهشی
هستدد نه به اصطال مراکز فداوری و
شرکتها! همین تی یداد میحیقیق در
بیرلییین،
وتسدام ،در دانش اه فیدی
دانش اه مونیخ ،در انستیتو وو یرتیال،
در دانش یاه درسیدن ،در انسیتیییتیو
اقتصاد آلمان ،در دانش اه الیپزی  ،در
دانش ی ییاه اشییتییوت ی ییارت ،دانش ی ییاه
و
فرایبورگ ،در انستیتو ماکه النی
غیره ف الیت م کددید .هیییچکیدام از
آندا شرکت یا مرکز فداوری نییسیتیدید،
از نیظیرات و
هیچکدام از آندا تابی ی
سیاستهای ولدهدده نیستدد بلپیه
و یاوهشی
آندا مراکز تحیقیییقیاتی
سازمانیافیتیه و نیدیادهیای عیلیمی
هستدد.
به این ترتیب است که گذر از بحرانها
در جوامز مختل متفاوت م شود.
مشیابیه
ر.ک .مصاحبهام به عیدیوانی
چاپشده در م له ن اه نو ،شیمیاره
 ،۲۶زمستان .۰۱۲۰

هلین بولک؛
درگذشتتت
خواننده کرد ترکیه
در بحبوحه کرونا در
پتتتی  ۰۸۸روز
اعتصاب غذا
پیمان عارف روزنامهنگار
ماه آوریل بلرای شلهروندان ترکیله
رشللتا
تنهللا بللا اخبللار پللستر
کرونللا در ایللن کللشور ،س ل نرانی
های رجب طیلب اردو لان در ایلن
بللاره و اعللم آمللار روزانلله توس ل
وزیر بهداشت شروع نشد.

صفحه 15

مرگ هلین بولی  ،خواندیده کیرد گیروه
موسییییق ییییوروم یییه از  ۹۲۲روز
اعتصاب غذا نیز خبری بود که در میانیه
اخبار کرونا فیضای سیاسی و شیبپه
های اجتماع ترک را متاثر کرد.
هلییین بولیی کییه در سییال  ۰۲۲۹در
دیاربپر متولد شده بود در سیال ۹۱۰۵
وارد گیروه
و در بیست و سیه سیال
یوروم شد.
نوامبر سال ب د و در همان شیب کیه
دولییت رجییب طیییب اردوغییان ،رویییه
جمدییور ترکیییه ،اردوغییان ضییمن قطییز
ایدترنییت کییشور دسییت بییه بازداشییت
گییسترده ف ییاالن کییرد و چییپ حییزب
دموکراتییی خلقهییا از جملییه صییال
الییدین دمیرتییاش و فی یین یوکییسپداغ
رهبران این حزب زد .نیروهیای امدیتی

در عملیات علیه گروه یوروم وارد مرکز
ایدیل  ،محیل اسیتقرار گیروه
فرهد
شییده و بییسیاری از اعییضای گییروه را
بازداشت کردند.
هلین نیز برای نخیستین بیار در همیان
شیب بازداشییت شید .او کیه بییا اتدییام
مقاومییت در برابییر لیییه ،تییوهین بییه
مقامییات کییشور و عییضویت در گییروه
تروریییست مواجییه بییود ییه از آنپییه
در ماه مه گذشته اعتیصاب
دوستان
غییذای نامحدودشییان را تحییت عدییوان
اروزه مرگا آغاز کردند در ماه ژوون بیه
آنییان یوسییت و علیییرغآ آزادیاش از
زندان در ماه نوامبر گذشته به اعتصاب
غذای خود ادامه داد.
در یییازده مییارا و در روز دویییست و
شصت و هیشتآ اعتیصاب غیذا لییه
ضمن حمله به محل اعتصاب غیذای او
ابراهیآ گوکچ آنیان را بیه
و دوست
بیمارستان عمرانیه مدتقیل م کدید تیا
آنییان را وادار بییه ایییان دادن بییه اییین
ماراتن مرگ کدد اما با مخالفیت آندیا و
مداخلییه وکییالی مداف ییشان زشییپان
م ییالم ندایتییا دسییتور ترخی شییان از
بیمارستان را صادر م کددد.

در سوم آورییل هلیین بولی در حالی
ه از  ۹۲۲روز روزه ،مرگ را در آغوش
م کیییشد کیییه جیییسد تپییییده امیییا
سییرگ وش او بییر تییابوت مییزین بییه
نمادهییای علویییان آنییاتول تیییصویری
بیییرای هیییزاران طرفیییدار
الدیییامبخ
موسیق یوروم فراهآ م سازد.

پروه موسیقی یورو
این گروه موسییق در فیضای یه از
کودتییای  ۰۲۲۱در دانییشپده ارتباطییات
دانیییش اه مرمیییره اسیییتانبول شیییپل
م گیرد و از سیال  ۰۲۲۵بیا گیرد هیآ
آمدن چدار دانیش وی بدیان یذار آن بیه
صییورت رسییم ف الیییت خییود را آغییاز
م کدد ف الیت کیه حاصیل آن در 46
سیییال گذشیییته انتیییشار  04آلبیییوم
موسییییق در زمیدیییهای اسیییت کیییه
اعیییییضای گیییییروه آن را انقالبییییی -
سوسیالیست م نامدد.

گروه کیه هیر سیاله عیالوه بیر برگیزاری
کدسرت در ترکیه و کشورهای ارو یای ،
در برگزاری صدها راهپیمای  ،اعتیصاب
غذا و اشغال دانش اه و کارخانیه ایفیای
کییرده همییواره بییه دلیییل تقدیییآ
نق ی
از جبده رهیای خلیق
آهد و ستای
بیه
انقالب در مظیان اتدیام وابیست
این گروه چپگرا نیز بوده است اتدام
که توست اعضای گیروه ییوروم هیچ یاه
رد نییشده و تددییا بییه اسییخ اارتبییاط مییا
ارگانی نیستا بسدده شده است.
گروه یوروم همچدین در برابر فیشارهای
دولیییت اعیییآ از ممدوعییییت برگیییزاری
کدسرت تا بازداشیت و زنیدان عمومیا از
روشهییای مقاومییت مدتییسب بییه چییپ
انقالب در زندان بدره برده و دسیت بیه
اعتصاب غذاهای موسوم بیه روزه میرگ
زده است.
گروه که نخستین کیارش را بیا برگیزاری
ییی تئییاتر-موسیییق متییاثر از یپیی از
داستانهای عزیز نسین آغاز کیرده بیود
خیل زود بیه سیوی موسییق فلپلیور
آنییاتول سییوق یییدا کییرد و نخییستین
اثرش را با عدوان افلپلیور ترکی کیه تیا
فردایمان تداوم یابدا مدتشر ساخت.
در سییالهای ف الیییت  ۱۵سییاله گییروه
ییییوروم عیییالوه بیییر ترکییی بیییه اجیییرای
موسیییق خلقیی -فلپلییور بییه تمامیی
زبانهای آناتول چیون کیردی ،زازایی ،
رداخته موفق
الزی و چرکس و عرب

به ترکیب آالت موسیق محل آناتول
چیییون نییی  ،د و باغالمیییا بیییا آالت
موسیییق غرب ی چییون ویییولن سییل و
ترومپت شید و سیبپ از موسییق را
رقآ زد کیه بیا نیام فولی -راک شیداخته
شد.
سییبپ کییه حییت موفییق بییه ترکیییب
فولپلور آناتول بیا موسییق التیین نییز
م شود.
در  ۹۱آلبییوم مدتییشر شییده اییین گییروه
مبارزه با امپریالیسآ ،زندان ،قتیل عیام،
بالیای طبی ی و جدیان آزاد و عادالنیه،
بیشترین مضامین موسیق این گروه را
در برگرفته است.

برای برقراری نظام کمونیست در ترکیه
در حال مبارزه میسلحانه بیا دولیت ایین
کشور بوده و دهها عملیات مسلحانه از
جمله اتدام ترور نداد اریآ نخیست وزییر
ترکیه در سالدای ۰۲۷۹ - ۰۲۷۰در سال
 ۰۲۲۱تا تیرور دادسیتان مدمیت سیلیآ
کیراز در سال  ۹۱۰۵را در کارنامیه خیود
دارد .اتدام که هیچ اه رسیما توسیت
گروه یوروم تپذیب نشده است.
گرچیییه میییرگ هلیییین بولییی مرگییی
خودخواسته و حاصل اعتیصاب غیذا بیود
اما به نظیر م رسید میرگ او شیپاف
دی ر بر شیپا فزایدیده بیین دو هوییت
اترک سد محافظه کیار و مل گیراا از
سوی و هویت اکرد و علوی چیپگرا و
سپوالرا از سوی دی ر خواهد افزود.

همچدین گفتیه م شیود کدیسرت ایین
گروه به مداسبت بیست و دم سیال
گییییروه در ۰۹ژوویییییه سییییال  ۹۱۰۱در
استادیوم ایدونیو اسیتانبول رشیمارترین
کدییسرت غیییر رای ییان و بلیییت فروش ی
شده تاریخ ترکیه بوده است.

بستر سیاسی یورو
گییروه یییوروم همییواره در طییول سییالها
ف الیت هدریاش متدیآ بیه هیواداری و
ارتباط با یی گیروه چیپ مارکسییست-
لدیدیست به نیام اجبدیه رهیای خلیق
انقالبیی ا بییوده .گروهیی کییه از سییال
 ۰۲۷۲توسیییییت دورسیییییون قرهتیییییاش
ایهگذاری شده و در  ۴۹سیال گذشیته

گروه یوروم
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این عکس ،یک عکس یادگاری نیست
ی
حکومت و هیچ
این عکس ،یک عکس یادگاری نیست ،بلکه عکیس است که همه مستبدان باید از آن درس بیآموزند .این که هیچ
پائی سه دیکتاتور آرژ ی
مستبدی ابدی نیست .در عکس ی
انتی ،شییل و برزیل که هر سه با کودتا بر رسکار آمدند و مرتکب وسیع
ی
همی ترتیب .ی
یعت شییل ،برزیل و آرژ ی
ی
ی
انتی.
همی سه کشور و به
رهب کنون
ترین جنایات شدند و در عکس باال سه ر

صفحه 17

قطعهيكوچكياز
تراژديهايتلخ
يكجامعهي
بحرانزده
فرنوش تنگستانی

صفحه 18

دخترك يازده سیالیه بیوده .قیدش بیه
زحمت به كمر يا شانه ي يك آدم بیالیغ
مییر رسیییییده و البیید گییوشییه ي
را بیه عیادت بیچیه هیاي
ناخونداي
همسن خودش مر جويیده و حیتیمیا
شیطدت هاير داشته ،ل بازي هیايیر
آرزوهیییییییییییییییايیییییییییییییییر.
و
نزديك ها و دورها را هیآ خیوب میر
شداخته .مر دانسته نان و نیام از او
بسیار دور و شرم و يیا از رگ گیردن
به او نزديكتر هستدید واال راز یدیدیان
دستان تدر يك در م لول ،يیك خیانیه
ي بر سق و صدها شب بیر شیام
را نمر فدمید و خودش را خال نمر
كیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرد.
آنقدر كوچك بیوده كیه از میدیاسیبیات
طبقاتر جدیان آلیوده ي میا سیر در
نیاورد و نیدانید كیه دهیان میرگ زاي
هیوالي فقر ،از كدام آبشخور سیییراب
مر شود ،كدام ندادها يا سیاخیتیارهیا
مسئول آندد و اصیال تیفیكیرات چیپ و
راست در ك اي نیظیريیات وكیتیابیدیاي
جدان ايستیاده انید .او حیتیر نیمیر
دانسته شورش تدیدستان آغاز گشته
اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییت.
از هرچیز براي دختركیر
اما آنچه بی
سیرگییردان در میرز كیودكییر و بیلییوغ
ناشداا مانیده ،تیرا و میرگ بیوده
است .آندا را بلد نبوده ،نمر شداخته،
نمر فدمیده .براي همین میان مانیدن
دردنیاير چدین بیرحآ و مرگیر چیدیان
خاموش ،دومر را برگزيده .انیتیخیابیر
سیاه ،زودهدی یام و بیر بیازگشیت .
او تددا يازده سال داشته و تا ابید هیآ
يییازده سیییالیییه خیییواهییید میییانییید .
چیزهاي زيادي مانده براي نوشیتین از

خبر خودكشر يك دختربچه ي نوجوان
ايالمر از فقر ،اما دستآ بیه نیوشیتین
نییمییر رود .شییرمییر درونییر مییرا از
زيباسازي رن ر چدین هولداك باز میر
دارد .ك افت را نبايد بیا كیلیمیات زيیبیا
نوشت .نوشتن از فاج ه  ،خییانیت بیه
همه ي دردي سیت كیه خیانیواده ي
داغدار و بدت زده در آن غوطه ورنید و
امییا ايیین ییايییان مییاجییرا نیییییسییت.
شرايت ف لر يك وض یت به تمام م دیا
اضطراري ،بغرنم و دهشیتیدیاك اسیت.
بسیییاري حیداقیل اسیبیاب
اشخیا
می ییاش خییود را از دسییت داده انیید.
آنداير هآ كیه شیاغیلیدید ،بیا وجیود
حداقل دستمزد هیا بیر میدار میرگ و
زندگر آويزاندد .وض یتر هولیدیاك كیه
از همه كودكان را هد خشونیت
بی
و تیغ تیز خود قیرار داده و قیربیانیییان
زيیییییادي خیییییواهییییید گیییییرفیییییت.
اين ها میويیه هیاي رمیانیتیییك ادمیر
نیست كه از شدیدن خبیر خیودكشیر
دختركر خردسال از فیقیر ،چیییزي در
فیییرو ريیییخیییتیییه اسیییت.
درونییی
نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه.
نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه.
نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه.
اين فقت قط ه ي كوچیكیر از تیراژدي
هاي تلخ يك جام ه ي بحران زده ست
كه هرروز در كوچه و خیابان ،در میییان
قامت هاي خآ شده بر سیطیل هیاي
زباله و اخیبیار روزنیامیه هیا شیاهیدم.
گرانر بیداد میكدد .آمار بیكاران هیرروز
بیشتر مر شود و در نبود برنامه هیاي
حمايتر مداسب ،كودكان بیشتیري در
م ر آسیب و خشونت خواهدد بیود.
با كمك چددي از دوستان در فكر اي یاد
ويشر هستیآ براي جمز آوري كمیك
از دوستان خارج و داخل كه در سیت
را خواهآ گیفیت .آنیدیآ
ب د جزيیات
براي مداطق محرومیر كیه حیتیر در

روزگار یشاكرونا هآ از حیداقیل هیاي
يك زندگر انسانر محروم بوده اند.
پ ن شخصا هرگیز بیا تیرويیم تیفیكیر
خیريه اي موافق نبوده م .راه حلر كیه
به جیاي یرداخیتین بیه ريشیه هیا و
تغییرات راديكال و عمییق ،بیه سیطی
مر ردازد و چسب زخآ هاي كیوچیك
را بیراي عیالج سیرطیان هیاي بیزرگ
توصیه میكدد .اما در وض یت كیدیونیر،
در زمانر كه بحران ها از هر سو ما را
احاطه كرده اند ،بدیاهیاي كیلیدی یر و
وسیده ي اجتماعر يك به يك در حال
فروريختن هستدد و ما با يك زلیزلیه ي
مدیب اقتصادي مواجه ايآ ،نمر تیوان
به انتظار شورش تدیدستان و میبیارزه
ي فرودستان ،دست ها را بیر دسیت
گذاشت و مرگ هزاران كودك را شاهید
بیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییود...

زیروبم کارنامه مترجمی خالق و نویسندهای توانا

نجفدريابندري

دویچه وله فارسی /
علی امینی
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میییییراا گییرانییبییار و مییانییدگییار ن ی ی
دریابددری ،در تیلی و ترجمه ،نام او را
در صیدر نیویسییدیدگییان و میتییرجیمییان
چیییییرهدسییت روزگییار مییا قییرار داده
است .این دستاورد بیزرگ الیبیتیه بیه
آسان فراچد نیییامیده ،بیل رهی ورد
رفراز و نشیب همیراه بیا
سرگذشت
تالش و تقالی سخیت و ی گیییرانیه
بوده است.
و ادب
اهل فرهدی
تا چدد سال ی
درییابیدیدری
چیز زیادی از زندگ ن
نم دانستدد .او ،شایید بیا عیبیرت از
گذشته ،ترجی م داد ،در گیوشیهای
امن و آرام بدشیدد و بی سیروصیدا بیه
کار خود بپردازد .کآ نبودنید کسیانی ،
و قیلیآ ،کیه از
حت از اهیل دانی
زندگ ناآرام او در روزگار جوان چیزی
نم دانستدد.
در سالهای اخیر و ه از آن کیه نیام
به برکت کارهای سیتیرگ او بیه
ن
بیا او
سر زبانها افتاد ،گفتوگوهای
او
مدتشر شد که از زییروبیآ زنیدگی
رده برداشت .چددین مصاحبه کوتاه و
بلدد با او صورت گرفت ،به وییاه چیدید
گفتوگوی بلدید کیه در نی یارش ایین
نوشتار از آندا استفاده شده ،به همت

کسان ماندد ناصر حیرییری ،حسییین
میرزای و مددی مظیفیری سیاوجی .
این کارها بر اب اد گوناگون زندگ و کار
این مترجآ رتوی تازه افپددند.
بچه آبادان!
درییابیدیدری در میحیلیه “ حیمیام
ن
جرمد ” آبادان ا به جدان گذاشت .در
شداسدامهاش تولید او اول شیدیرییور
 ۰۱۱۲قید شده ،اما خود او زمسیتیان
 ۰۱۱۲را درست م داند.
درش ملوان یا ناخدای توان ر بود ،امیا
ه از میرگ او خیانیواده بیه فیقیر و
تد دست دچار شد.
از همان کودک هوش سرشار
ن
داشت ،زود و آسان سواد آموخیت ،تیا
آن ا که از هیمیان اولییین سیالهیای
کیتیاب و می یلیه
دبستان به راحیتی
م خواند.
آبادان کیه او در دهیه  ۰۱۹۱در آن
رورش یافت ،از دی ر شدرهیای اییران
متیمیاییز بیود حضیور شیرکیت نیفیت
ان لیه که با خود هآ طبقه کیارگیر را
آورد و هآ مظاهر مدرن غرب را.
کیرده،
دریابددری آن گونه که تی یریی
را نیزد خیود و بیا
زبیان انی یلیییسی
ییاد
مشاهده فیلآهیای سیییدیمیایی
گرفت .در آبادان سیدماها فیییلیآهیای
نشییان
را بییه زبییان اصییلی
خیارجی
م دادند ،و او که “ خوره سیدما” بود با
تماشای آن فیلآها کآکآ ان یلیییسی

یاد م گیرد.
هآ طبز شورش و هآ ان یزه م اش
او را به ترک تحصیییل وا می دارد .بیه
گفته خودش «من تیا سیال نیدیآ در
مدرسه رازی بودم و ب د تحصیل را رها
شید کیه رهیا کیردم
کردم .حاال چ
داشیتیییآ
خیل ساده است .م لم
به اسآ آقای علوی که م لآ ریاضییات
و هددسه بود .ی روز که درا رسیآ
داشتیآ و مین رسیآام را نیپیشیییده
بودم ،آمد رسید رسآ شما ک است
گفتآ که نیاوردم .گفت که خیل خیب
اشو برو بیار .من هآ از کیالا رفیتیآ
بیرون که رسیآام را بیییاورم و دیی یر
برن شتآ (م خیدیدد) بی ید از حیدود
هفت ی هشت ده میا رفیتیآ شیرکیت
نفت».
دریابددری حدود  ۰۶سال داشته که به
استخدام شرکت نفت درمی آیید و در
انتشارات آن مشغول م شود.
بخ
بیا زبیان
از ییی
در اید ا هآ بییی
ان لیس آشدیا می شیود و هیآ بیا
کارگران و مبارزه آندا برای زندگ بدتر.
همین شور و انرژی جوان اسیت کیه
او شیپیل و قیالیب
به جیدیانبیییدی
م دهد نخست یییرو انیدیشیههیای
احمد کسروی بود که در آن روزگار رواج
داشته است .امیا نیظیرییات کسیروی
داشت و یپار بیا
بیشتر جدبه فرهد
خرافات دید را وجده همت قرار داده
بود درحالیپه آبادان آن روز کوران رتب
و تاب اندیشیههیا و کشیمیپی هیای
سیاس بود.
در میان کارگران آبادان آگاه طبقاتی
بیه
همراه با تشپل و مبارزه طبقیاتی
نسبت ایران آن روز ،در باالترین سیطی
بود .بیا وجیود ثیروت نیفیت ،کیارگیران
زندگ سخت داشتدد و از این سیتیآ
به خوب آگاه بودند .تحت تییثیییر ایین
از روشیدیفیپیران بیه
مبارزات خیییلی
اندیشههای عدالتخواهانه حزب تیوده
ایران روی آوردند.
دریابددری نیز در نیمه دهه  ۰۱۹۱تحت
تیثیر مبارزان تودهای کیه در تشیپیالت
کارگری ف ال بودند ،به حیزب گیرایی
از زنیدگی
یدا م کدد و چدد سالی
خود را در خدمت به ایدههای این حزب
م گذراند.

با کودتای  ۹۲میرداد و سیقیوط دولیت
قانون دکتر محیمید مصیدق جیدیبی
مل ضربه جبراننا ذیری متحمل شید.
رژیآ برخاسته از کیودتیا بیه سیرکیوب
شییدییید و خشیین مییبییارزات کییارگییری
یه از
رداخت .دریابددری ی سال
کودتا دست یر شید «در دادگیاه هیآ
می یل خیییانیت بیه کشیور،
اتداماتی
جاسوس برای خارج و از این قبییل
را به ما تفدیآ کردند».
دریابددری در دادگاه نخست به اعیدام،
سپه به حبه ابید و سیرانی یام بیا
تخفی به  ۰۵سال زندان محپوم شید.
او که در این فاصله بیه زنیدان لشی یر
زره تدران میدیتیقیل شیده بیود ،در
دادگاه تازه باز هآ تخفی گرفت .او
در زنیدانهیای
روی هآ چدار سیالی
گوناگون سپری م کدد ،تا ایین کیه در
اواخر  ۰۱۱۷از زندان آزاد م شود.
علت حپآ سد ین برای او این بوده که
ظاهرا عالوه بر تبلیغات حزب و ف الیت
در تشیپیییالت کیارگیری ،بیا سیازمیان
افسران حزب کیه در سیال  ۰۱۱۱لیو
رفت و لیسیت اعضیای آن بیه دسیت
فرمانده نظام به رهیبیری تیییمیور
بختیار افتاد ،همپاری داشته است.
دریابددری با طدزی تلخ گفته است کیه
تازه ه از زندان و جدای از حزب توده
به مطال ه جدی مارکسیسآ رداخیتیه
و
است .او انشی یاب خیلیییل میلیپی
از حزب توده ،در سال  ۰۱۹۶را
یاران
جیدی در میبیانی
(مقدمه) انحیرافی
اعتقادی حزب و تبدیل آن “به ی حیزب
تیمیامعیییار”
کمونیسیت اسیتیالیییدی
دانسته است.
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مترج حر های
دریییابییدییدری ییه از آزادی از زنییدان،
تصمییآ می گیییرد خیود را وقی کیار
کیدید .او
و ترجمه متون ادب
فرهد
در
کار ادب را در  ۰۷یا  ۰۲سیالی ی
آبادان با ترجمه داستانهای از ویلیییام
فاکدر و ارنست همید وی ،نویسددگیان
آمریپای شرور کرده بود.
او در “ فرصت” زندان به ترجیمیک کیتیاب
سه جلیدی “ تیارییخ فیلیسیفیک غیرب”
نوشته برتراند راسل رداخت.
دریابیدیدری در اواییل دهیه  ۰۱۴۱بیه
استخدام انتیشیارات فیرانیپیلییین ،کیه
توست همایون صد ت زاده یاییهگیذاری
شده بود ،استخدام شد .در این بیدیییاد
انتشارات او نخست ویراسیتیار بیود و
سپه چددین سال سیردبیییری را بیر
عدده داشت .او عالوه بر کار تیرجیمیه،
به تیلی نیز دست م زد.
باید به یاد داشت که هدر دریابددری در
کار ترجمه به تیدرییم و بیا دود چیراغ
خوردن به دست آمده است .زبان روان

و ن ر اسیتیادانیه او کیتیاب بیه کیتیاب
یشرفت کرد تا به خلق آثیار میدیمی
ان امید که بیه وییاه یه از انیقیالب
مدتشر شدند.
ترجمه خمق
ترجمه را کاری سرگردان مابین امیانیت
و سالست دانستهاند .فر آن اسیت
تیمیاییل ییابید،
که هر کاری به روانی
خواهناخواه از متن اصل دور م شیود.
وظیفیه بسیییار دشیوار و “مییمیورییت
ناممپن” مترجآ میاهیر و بیاذوق ایین
امیانیت و
است کیه بیر لیبیه بیاریی
سالست حرکت کدد ،ی د بیشیتیریین
سادگ و روان زبیان را بیا حیداکی یر
امانت به متن اصل همراه کدد.
برای دریابددری ترجیمیه کیاری در حید
تیلی است البته کار او یچیدهتر از آن
است که به سادگ ن یر خیود را وارد
و
م کدد سیبی
ترجمه کدد .او س
زبان نویسدده را “فارس کدد” .از خیود
م رسد اگر نویسدده این اثر اییرانی
می نیوشیت،
بود و به زبیان فیارسی
چ ونه م نوشت خود گفیتیه اسیت
بیاشید کیه
ترجمه بیایید بیه صیورتی
اثیر
خواندده احساا کدد با اصیل یی
روبهرو است نه با ترجمه آن.
در ترجمههیای گیونیاگیون درییابیدیدری
سب هر نویسدده خارج یا زبان مبدأ
به روشد به خواندده مدتقل م شود.
م ال دربارۀ “ ودار با اسلحه” م گیویید
«این اولین کتاب است که من ترجمیه
کیردهام .جییوان هییآ بیودم ،در حییدود
بیست و دو سه ساله .وقت کیه ایین
کتاب را خواندم دیدم که نویسیدیده بیه
زبان خاص حر م زند .بدیابیرایین در
ترجمک آن ،در جست وی نظیر آن زبیان
بییودم .ییی ییدیی
در زبییان فییارسیی
م خواستآ به زبان دست یدا کیدیآ
بیه آن
که همید وی در زبان ان لیس
دست یدا کرده بود».
کتاب “چدین کددد بزرگان” که در سیال
 ۰۱۵۰مدتشر شد ،زبان چدان شیرین
و روان داشت ،کیه بسیییاری از افیراد
کتابخوان گمان بردند که خود دریابددری
آن را نوشته است تددا سالدا ب د بیود
که م لیوم شید واقی یا طیدیزنیویسی
جستارهیای
آمریپای به نام ویل کا
کیرده و
دلان یز این کتیاب را قیلیمی
ترجمه اثر به همت دریابیدیدری زبیانی
چدین مینوا و روان یدا کرده است.
دریابددری این هدر را در تیرجیمیههیای
ختهتری میانیدید “رگیتیاییآ” و “بیییلی
بادگیت” از دکتیرو و “بیازمیانیده روز”
نوشته کازو ایش گورو به اوج رسیانید.
از محاسن کار او ،و بسیییار آمیوزنیده
برای مترجمان تازهکار آن است ،که بیر
بیشتر کتابها مقدمهای رمایه نوشته
و شیوه کار خود را شیر داده اسیت.
برای نمونه در یش فتیاری یرمیغیز بیر

رمان “بازمانده روز” از وظیییفیه دشیوار
انتقال سب و لحن و زبان نویسدده بیه
خواندده سخن گفته و شر داده است
که با چه درایت و مشقت زبان متییخیر
قاجاری را برای ن ر کتاب انتخیاب کیرده
است.
خوشبخیتیانیه میقیدمیههیای یراکیدیده
در
ترجمههای دریابیدیدری بیه تیازگی
کتاب در ایران مدتشر شدهاند.
در هیئت استاد آشپزی
“ کتاب مستطاب آشیپیزی” آخیریین اثیر
دریابددری است ،که عیالوه
بزرگ ن
بر درونمایه جالب و مطالیب میتیدیور و
آمییوزنییده ،زبییان روان ،شییوگطییب ی ی
شادمانه و طدیز گیییرای او را آشیپیار
م نماید.
هیمیدانی  ،میدرا
حسین م صومی
کیه
ادبیات فارس  ،در اهمیت کتیابی
در قالیب سیاده و “عیوامیانیه” رشیتیه
آشپزی عرضه شده ،گفتیه اسیت کیه
از نی یر
این کتاب «ی اثیر کیالیسییی
فارس خواهد بود چرا که بسییاری از
موارد که در حال از بین رفتین بیوده در
این کتیاب جیمیزآوری شیده اسیت و
شیوهی بیان کتاب از نور فارس گیوییا
و سالم اسیت کیه قیادر اسیت بیه
سادگ مدظورش را بیان کدد و به غییر
از نحوه و دستورال مل طیبیخ ،بیدیرهی
نیییز بیه
ادب نوع ن ارش فیارسی
مخاطب مدتقل م شود

سقوط ژرف و خفت آور اردشیر
زاهدی در مصاحبه با امید دانا
عبدالستار دوشوکی
وقت تو م
سیییییییر
وقت تو می
لیییییییییییییرزد
شی ییری از

گوی وطن من خاک بیر
کیییییییدیییییییآ
مییییییی
م
وی وطن بر خوی
قیییییییییییییلیییییییییییییآ
بییادکییوبییه ای
مصییطییف ی
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مت اقب مصاحبه اردشیر زاهدی فیرزنید
تیمسار فضلهللا زاهدی نخیسیت وزییر
ب د از کودتای  ۹۲مرداد و داماد شیاه
و سفیر سابق ایران در آمریپا و بریتانیا
وی م ددا در
با ب ب س فارس
مصاحبه ای شدیز و مملو از فیحیاشی
های بسیار زشت و سخی و بیا زبیان
از عیوامیل
بیا ییپی
چالیه میییدانی
یرو یاقیر
بیسواد و حام
روانپری
جمدوری اسالم به نام امید شریف
گیویید دفیار از
ملقب بیه دانیا می
جمدوری اسالم (تحت عدیوان دفیار
از وطن) جزو افتخارات زندگ او است.
عیوامیل
ظاهیرا جیمیدیوری اسیالمی
حام و برونمرزی خود را فی یال و بیه
یپدی ر وصل کرده است تا با حمله بیه
ا وزیسیون خود را وطدپرسیت واقی ی
قلیمیداد کیرده و از رژییآ جیمیدیوری
اسالم تمام قد دفار کددد .و در ایین
راستا از طر هر گونه ادعای وقیییحی
کییدییدیید .خییدییده
نیییییز فییروگییذار نییمی
های بی ا کریه و گوشخراش ایین دو
لداش مفلوک به این مصاحبه تصدی ی
و ترتیب داده شده زشت دوچدیدانی
م افزاید و شامل نپات قابل تیامیلی
است که بصورت اختصار به آنیدیا می
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییردازم
ایشان در دقیقه دو مصیاحیبیه بیا بی
ادب تمام به شاهیزاده رضیا یدیلیوی
گیویید اشیر
توهین م کدد و می
داشته باشا .در دقیقه  ۰۹نیز نمپیدان
ب ب س فارس را م شپیدید و
می
با فحاش زشت و چاله میدان
گوید ا  . . . . .میرتیییپیه تیو شیر
نداری  . . . .ا .و بارها از جیمیلیه در
دقیقه  ۰۰به امید شریف دانا کیه در
نوشته
مورد روانپریش او سالدا ی
و سخن ها گفته ام م گوید اشیمیا

افتخارات من هستیدا .تو گوی که او
نیییییییز نیییادانسیییتیییه ازاسیییدیییدروم
بیرد امیا بیه آن
استپدلآا رنم می
کیییییدییییید.
افیییییتیییییخیییییار مییییی
وی م گوید این ی افتخار است کیه
مردم ایران نیان نیدارنید بیخیورنید امیا
افتخار داره که مملپت درون ( دبیاد) و
موش م سازد اییدیدیا افیتیخیارات
مملپت است (دقیییقیه  .)٤بیایید بیه
اکستیان نیییز کیه
ایشان گفت ارت
از هفتاد درصد جم یت آن در فقر
بی
کیدیدید
می
و فالکت مطلق زنیدگی
یدیبیاد یییشیرفیتیه
موش بالستی
نظام و بمیب اتیآ دارد .امیا کشیور
محل زندگ ایشان ی د سوییه نیه
موش دارد و نه بمب .کدام ی میاییه
افیییتیییخیییار اسیییت سیییوییییه ییییا
اکستان کره شمال نیز که حداقیل
ی میلیون نفر از جم یت آن به دلیییل
جان دادند دباد یشرفته و
گرسد
موش بین قاره ای و بآ اتآ و بیمیب
هیییییدروژن دارد .امییا کییره جییدییوبیی
هیچپدام از ایددا را ندارد ایشان البید
به استقالل و وطدپرست کره شمال
و اکستان افتخار م کددد و نیه بیه
یشرفت و رفاه و بدروزی کره جدیوبی
سیییییییییوییییییییییه.
ییییییییییا
و
قاسآ سلیمان در ادامه جیدی
نق
در سوریه و کشتار صدها هزار انسیان
ب گداه از جمله دهیدیا هیزار کیودک
یوشیییده نیییسیت.
سوری بر کسی
اردشیر زاهدی دخالت ماجراجویانه یر
هزیده و مسلحانه جمدوری اسیالمی
افیتیخیار
در کشورهای مدطقیه را یی
برای ایران م داند همان ونه که خیود
اییران را
ایشان هماندد درش ارت
بیه
به نیابت از قیدرت هیای خیارجی
جد در جدوب عمان فرستادند و ت داد
بیشماری از سربازان ایران (نه در دفار
از خاک کشور) بلپه در جد ظیفیار در
عمان کشته شدنید .نیییروی هیوایی
ایران نیز در ایالت بلوچستان اکسیتیان
مشیغیول
به بمباران مداطق مسپون
و
بود .باید گفیت شیراکیت در جیدی
کشتار دی ران امیری شیرافیتیمیدیدانیه

نیست که باع افتخیار میرعیوبییین و
امدصوبینا بشود .جالب اید است کیه
از قیاسیآ
در توجیه دفار مطلق خوی
گیویید اگیر
سلیمان با قاط یت می
ااعلیحضرتا زنده م بود او نیز دقیقا
دفیار
همید وری از قاسآ سلییمیانی
کیرد
م کرد و بیه آن افیتیخیار می
(دقیییییییییقییییه  .)۷عیییی ییییبییییا !
شییدن حییدییای
بیی یید از کییآ رنیی
گفتمان ااسیالم گیرایی ا جیمیدیوری
اسیت کیه رژییآ در
مدتی
اسالم
صدد استخدام عوامل مت دد ( از چیپ
ها و سلطدت طلب های سابق گرفتیه
تا کدریزک های سابیق و تیوابییین و
غیره) برای دفار از عملپرد نظام تحیت
لوای گفتمان اایرانی یرایی ا کیاذب بیر
آمده است .در میورد اردشیییر زاهیدی
دقیقا نم توان علت حمایت ایشان از
را زییر ذره بییین
جمدوری اسیالمی
کالبدشپاف عمیق قرار داد کیه می یال
به دلیل تزویر و تطمیز است یا تددیید
اگرچه ایشان به ظرافت در مصیاحیبیه
م گوید که حپآ اعدام او صادر شیده
است .آیا واق ا از ترا جان اید ونه ب
محابا به اصحرای کربالا زده اسیت و
میبیتیال بیه
همراه با عوامل روانپریی
اسددروم استپدیلیآا در زییر یرچیآ
از
جمدوری اسالم به سیییدیه زنی
نور رقت ان یز و اندوهدیاک روی آورده
است یا ایدپه دالیل دی ری وجود دارد.
دانیدید کیه امی یال
یا وگرنه همه می
زاهدی ها نه غآ وطین در سیر می
روراندد و نه عشق به مردم محیروم و
در بدد ایران در سیده چرکین خوی  .یا
وگرنه اید ونه از جیمیدیوری اسیالمی
دفار نم کردند .هیچ ایران با تحرییآ
دارو لوازم و ت دیزات زشپ و غذا و
مواد کشاورزی و کم های انسیانی
برای مردم ایران میوافیق نیییسیت .اال
جمدوری اسالم که همه کم های
یییییشییدییدییادی را رد کییرده اسییت.
عیییییبیییییدالسیییییتیییییار دوشیییییوکییییی
مرکز مطال یات بیلیوچسیتیان یی لیدیدن
اردیبدشت ۰۱۲۲

فرشید یزدی  -رادیو زمانه

پیدا و پنهان یک سند محرمانه
اردیبدشت امسال در میان خیبیرهیای
هول ان یز کرونا گزارش کوتاه از یی
اتفاق قدیم و به ظاهر بی اهیمیییت
و بیه
شد .این گزارش تارییخی
خ
ظاهر ب اهمیت نه تدیدیا بسیییاری از
روایتهای تیارییخ بی ید از انیقیالب را
دگرگون م کدد بلپه م تواند میبیانی
جدیدی برای تحلیییلهیای سیییاسی
وض یت امروز اییران بیه دسیت دهید.
خالصه این گیزارش کیه در تیارییخ ۷
اردیبدشت ماه در سایت ب ب س
درج شده اسیت از ایین قیرار اسیت
«براساا اسداد و مپاتبات که اخیییرا

اطالعات بریتیانیییا  MI6جیاسیوسی
م کرده ،خبر م رسد کیه ارتیبیاطیات
ددان او لو رفته و باید هرچه سری تیر
سفارتخانه شورروی را ترک کدد .طبیق
شای ات که در هیمیان سیالهیا بیر
سرزبیان افیتیاد مییمیور میذکیور بیدیام
«کوزیچپین »از سیفیارت شیوروی در
تدران خارج شده و به سفارت بریتانیییا
در آن طر خیابان (چرچیل) یدیاهیدیده
م شود .او چدد روز ب د بیا گیذرنیامیه
ان لیس به لددن رواز م کدد .اما در
گزارش فوق ذکر شده که کوزیچپین از
طریق کوهدای شمال غرب اییران بیه

نظرگاههای حزب و صیورت جیلیسیات
کمیته مرکزی را دریافت م کرده بلپیه
اعضیای
ییپیایی
اطالعات شیخیصی
بلدد ایه حزب ،آدرا خانهها و اسام
و مسئولیتهای کل اعضای تشپییالت
تدران و الیبیتیه تشیپیییالت سیازمیان
نظام را در اختیار داشته.
کمک به جمهوری اسمملی بلرای
سرکو
ب د از برمال شدن همپاری کوزیچپییین
با  MI6و بیه تیبیز آن بیا  ،CIAاو بیه
ان لستان م گریزد و تمام آن اطالعات
را
در

قسمت باالی تصویر (مونتاژ) محاکمه گروه از اعضای اصل حزب توده ایران ( − )۰۱۶۹در ایییین کیتیاب
والدیمیر کوزیچپین در درون کاگبVladimir Kuzichkin: Inside the KGB .
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توست آرشیو مل بریتانیا از وضی یییت
محرمانه خارج و مدتشر شیده اسیت،
در سالدیای  ۶۰و  ۶۹هیمیپیارییدیای
نزدیپ بین سازمیانیدیای اطیالعیاتی
بریتانیا و سازمیان سیییا و نیدیادهیای
اییران
اطالعات جمیدیوری اسیالمی
کیه
وجود داشته اسیت .اطیالعیاتی
مد ر به دست یری ،شپد یه و اعیدام
اعضای حزب توده اییران در سیال ۶۹
شد».
***
ماجرا از این قرار است در خیرداد میاه
از دیییپییلییومییاتهییای
 ۰۱۶۰بییه یییپی
سفارت شوروی در ایران که هآ عضیو
کا گ ب بیوده و هیآ بیرای سیازمیان

ترکیه م
م رود.

گریزد و از آنی یا بیه لیدیدن

کوزیچپین قبل از کاردار شدن ،میدتی
از می ییادن روی ایییران کییار
در یییپی
تسیلیت
م کرده و به زبیان فیارسی
داشته است .او ب د از بیازگشیت بیه
روسیه ،توست کیا گ ب عضیوگیییری
شده و در سال  ۰۱۵۶ب دوان دیپلیمیات
به ایران بازم گردد .او از طریق برخی
از اعضای حزب توده کیه بیا کیا گ ب
همپاری داشتهاند قبل از انیقیالب بیا
«گروه نوید »در ارتباط قیرار می گیییرد.
ب د از وقور انقالب و بازگشت اعضیای
حزب توده به ایران ،کیوزییچیپییین رابیت
حزب و اعضای آن با اتیحیاد جیمیاهیییر
شوروی بوده .او نه تددا تیحیلیییلهیا و

اخییتیییییار سییرویییههییای اطییالعییات ی
ان لستان و آمریپا قرار م دهد .چیدید
ماه ب د بریتانیییا و آمیرییپیا در کیمیال
سخاوت این اطالعات را از طریق یپی
از رابطین خود در اکستان بیه آقیاییان
تیحیوییل
عس راوالدی و میادرشیاهی
میدهدد .بدین ترتیب آندا بیه دشیمین
علد خود ی د جمیدیوری اسیالمی
خت م دهدد تا جیمیدیوری اسیالمی
اقدام به قلز و قمز اعضای حزب تیوده
و دست یری و شپد یه و اعیدام آنیان
شوهای تلیوییزییونی
نماید و با نمای
خییود را
شییرم آور دوسییتییان غییرب ی
شادمان کدد.

ب د از دست یییری رهیبیران و اعضیای
حزب توده ایران در سال  ،۶۹حدود ۰۱
و از جمله فرمانده
نفر از افسران ارت
نیروی دریای ایران که نیبیرد نیاوهیای
ایران علیییه نیاوهیای صیدام را
جد
فرمانده کرده و آندا را شپست داده
و
درییادار بیدیرام افضیلی
بود ی یدی
کیه میاجیرای
ت دادی از افسران ارت
کودتای نوژه را برمال کرده بودند ،اعدام
شدند .به غیر از نظامیان افراد دیی یری
نیز در سال  ۶۹زیر شپد ه و در زنیدان
کشته شدند .همچدین دم سال بی ید
و در ماجرای اعدامهای تابسیتیان ،۶۷
ت داد زیادی از اعضای بلدد ایه حزب و
حت ت دادی از هیواداران بیه جیوخیه
اعدام سپرده شدند.
نیپالا بارییدی یتیون در گیزارش خیود
از خبراین سرکوبهیا
ضمن ابراز ش
و اعدامها ایین هیمیپیاری را نیقیطیه
عطف در روابت ایران و بریتانیا میدانید.
بیه حیپیومیتی
این خیوش خیدمیتی
سرکوب ر و ناقآ حقیوق بشیر در آن
سالدا ،روی دی ر سپه روابت به ظاهیر
خصآ آمیز جمدوری اسالم و غرب و
حیپیومیت را
ش ارهای ضد آمریپایی
نشان میدهد .بدید است کیه وجیود
چدد رابت بین اعضای حزب و شیوروی
نه دال بر گداهپاری همه اعضای حیزب
است و نیه می یوزی بیرای اعیدام و
سرکوب بسیاری از دست یییرشیدگیان.
غیییر
آن افسران فقت عضو سازمیانی
بییودنیید و در
در ارتیی
عییلییدیی
کیفرخواست هیییچیپیدام اتیدیام دادن
اطالعات به دشمن ذکر و ییا درییافیت
ول هرچدد اندک عیدیوان نشیده بیود.
جمدوری اسالم آندا را به جرم قصید
کودتا در آیدده اعیدام کیرد .الیبیتیه در
حپومت که سران و دختران نیوجیوان
را به جرم فروش نشرییه دسیتی یییر و
سپه چدد سال ب د اعدام کرد ،صدور
چدان احپام خیل غریب نبود.
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بازخوان

ماجرا

با وجود این ،خود این میاجیرا از چیدید
جدت قابل بررس است و با توجه بیه
طرفین ماجرا به شپلگیری ان ارههای
تازهای مد ر م شود
 -۰آمییدن ژنییرال هییویییزر بییه ایییران در
روزهای آخر انقالب و تشپیل جلسیات
و رهیبیران
مت دد با فرماندهان ارتی
مذهب انقالب و باالخره متقاعد کیردن
کیه میوجیب
به اعالم ب طرف
ارت
سقوط ادگانها شید ،گیواه ایین امیر
است که امریپا و غرب با خیلیز یید از
درصییدد تییاکییییید
فییرمییانییدهییان ارت ی

بی یای شیاه
جانشید آقای خمیدی
بودند .درواقز آندا با تقدیآ حپومت بیه
نیروهای مذهب به رهبری خمیییدی ،
رسالت خود را که همانا جلیوگیییری از
ت میق انقالب و افتادن قدرت به دست
نیروهای تحول خواه مترق و چپ بیود
تمام و کمال به اتمام رساندند .غرب از
ایدپه نیروهای چپ در ایران بیه قیدرت
برسدد واهمه داشت و ترجی می داد
که خمید و ایادی او به قدرت برسدید
قیلیز و قیمیز
تا آنچه شاه در خصو
نیروهای چپ و لیبرال ناتمام گذاشیتیه
بود به اتمام برساندد.
در خاورمیانه در
آمریپا و یا نمایددگان
در ظیدیور
سالدای ب د نیییز بیدیوعی
نیقی
طالیبیان ،الیقیاعیده و داعی
عمدهای داشتدد .اما در نداییت هیمیه
این گروهها به راه دی ر رفتدد .یی
از آمریپا دولت بریتانیا نیز با تیاسیییه
تشپیالت اخوان المسلمین آلیتیرنیاتیییو
و
تازهای در برابر ناسیونالیسآ عیربی
ریزی کرد .و
احزاب سوسیالیست،
این ماجرا هدوز ادامه دارد.
انی یلیسیتیان و
 -۹حمایت اطالعیاتی
در اوییل
آمریپا از جمدوری اسیالمی
دهییه  ۶۱آن هییآ ییه از مییاجییرای
گروگان یری در سال  ،۵۲میوج تیرورهیا
در داخیل
در غرب و اعدامهای ییا ی
کشور نشان می دهید کیه عیلیییرغیآ
بیا
دشمد علد حپومت اسیالمی
غرب و دادن ش ارهای مرگ برآمریپا و
اسراویل ،این حپومیت هیدیوز از نیظیر
غربیدا بدترین انتخاب است .و باید بیه
میحیابیا
آن یاری رساند .چیرا کیه بی
دست به کشتار نیروهای چپ خیواهید
زد و احتمال قدرت گرفتن نیروهای چپ
در ایران را هیرچیه بیییشیتیر کیاهی
میدهد.
 -۱متاسفانه در سال  ۵۲تا  ۶۰بیخی
عمدهای از نیروهای چپ ف ال در ایران
از حپومت اسالم و از مبارزه اش بیا
بیا عیراق
امپریالیسآ و حت از جدی
حمایت م کردند ،آن هآ با این تصیور
خام که این حپومت بتدریم به سیمیت
یییدا
گیرایی
سیاستهای میردمی
خواهد کرد و به تقویت ندادهای مدن
خواهد ان امید ب آنپه بدانیدید غیرب
نییه تییدییدییا فییریییب ش ی ییارهییای ضیید
را
حیپیومیت میذهیبی
امپریالیستی
نخورده بلپه جدی و ی یر به او کیمی
م کدد تا بدتر بتوانید جیرییان چیپ را
متوق کرده و آنان را با سال میذهیب
و یا سال غرب رای به خیاک و خیون
بپشد.
 -۴هد

از بازخوان

ایین یرونیده نیه

سر وش گذاشتن بر خیطیاهیای حیزب
توده ست و نه توجیه چشآ بستن بیر
مدافز مل در برابر بی ان ان و دشمدان
اسیت دوبیاره بیه
ایران ،بلپه ن اهی
ب ض از موضیز گیییرییدیای دو گیروه
از
که بدظر می رسید درکی
مشخ
مردم ندارند
دوستان و دشمدان واق
اصرار دارند.
و بر خطای خوی
ال  -گروه اول کسان هستدد که ب د
از چییدییل سییال ت ی ییربییهی روزمییرهی
رفتارهای حپومت و دییدن ایین هیمیه
غارت و دزدی و فیرصیت سیوزی و آن
همه جدایت و شپد ه و آدم کشی ،
هدیوز فیرییب شی یارهیای بیه ظیاهیر
را
ضدامپریالیست حپومت اسیالمی
م خورند ،هدوز حیپیومیت را در راا
جبده مقاومت م بیددد و ایین هیمیه
گداه و خطا را در قبال بزعآ خیودشیان
ایستادگ حپومت در بیرابیر سیلیطیه
کیه
غرب نادیده م گیرند .این اتفاقی
در  ۱۷سال قبل افیتیاده و یه از آن
ماجرای م فارلین و دهها اتفاق دی یر
که احتماال به تیدرییم از آرشیییوهیای
قدیم سربیرون خواهدد آورد نشانی یر
این امر است که این حپومت نه تیدیدیا
در لحظات بحران با غرب رابطه برقیرار
کرده بلپه همواره مورد حمیاییت غیرب
نیز بوده است.

از مبارزه با سلطیه غیرب بیا
زیرا ی
همه توان ،دست به کشتار و امیحیای
نیروهای تحول خواه و چپ زد .کشیتیار
مییبییارزه بییا
کییه بییراسییت ی
کسییان ی
امپریالیسآ را قدم اول بیرای رهیایی
ایران از زییر سیلیطیه سیرمیاییه داری
کییه تصییور
م ی دانسییتییدیید .کسییان ی
م کردند با گسترش احزاب م تواندید
تحمل و مدارا را در بییین میا اییرانیییان
گسترش دهدد و نیه تیدیدیا بیه آرمیان
دموکراس تحقق بیخیشیییده بیلیپیه
همراه با آن خیواهیان کسیب عیدالیت
بخصو برای طبقات محروم باشدد.
این طرفداران مقاومت در برابر سلطیه،
نم داندد کیه بیدون حضیور میردم و
اسداری از حقوق و مدیافیز آنیان ایین
مقاومت درواقز برای حفظ نظام اسیت
و البته قدری بیشتربرسر سفره مانیدن
ایادی تبدپار حپومت.

اسیت
ب -روی دوم سخن با کسانی
که حپومت شاه را حپومت مشروطه
تلق کرده و تصور می کیدیدید کیه در
انقالب بدمن  ۵۷به ت بیر شاه ارتی یار
سیییییاه و سییرگ بییر عییلیییییه شییاه و
مشروطیت متحد شدنید .ایین کسیان
اکدون اسیتیغیفیار نیییروهیای چیپ از
حضورشان در انقالب بدمن را مطیالیبیه
م کددد .همین رونده نشان م دهید
که از قضا حپومت اسالم و حامیییان
هیآ از شیاه
خارج اش که زمیانی
حمایت م کردند ،در اتحادی ناگفته بر
و
علیه روشدفپری و تیحیول خیواهی
عدالت طلب نیروهای چیپ از هیییچ
جدایت روی ردان نبیودنید و حیپیومیت
اسالم چیزی جیز هیمیان حیپیومیت
دیی یر نیییسیت.
استبدادی در شپل
مشروطه خواهان و سلطدیت طیلیبیان
نباید گول تفاوتدای ظاهیری حیپیومیت
را
شاهدشاه و حپومیت اسیالمی
در
بخورند چرا که حپیومیت اسیالمی
ط این چدل ساله به هیمیان راهی
از آن حیپیومیت
رفته است که ییی
دلوی م رفت .هر دوی آندا دشیمین
مردم ایران بودند و علیه مدافز میردم و
کشور با بییی یانی یان میتیحید شیدنید.
کیه
در زمیانی
حپومت شیاه حیتی
اقتدارش را ازدست رفته می دیید بیاز
حاضر به آزاد کردن زندانیان چپ نشید.
زیرا همچون آمیرییپیا و غیرب واهیمیه
داشت که آندا از زندان بییرون آمیده و
رهبری انقالب مردم را بدست ب یرند.

حپومت شاه در شرایط که بیخیاطیر
ن دداری ی رمان یا ی نشریه میردم
را به دم سال زندان محپوم می کیرد،
در همان زمان به صدها محفل و کانون
مذهب اجازه ف الیت آزادانه داده بود.
بیه راه
هآ اکدون نیز غیرب بیا کیمی
اندازی چددین تلویزییون میاهیوارهای و
آن اسیت
تاسیه دهدا رسانه ،در
که رضا دلوی را ب دوان تددا آلتیرنیاتیییو
موجود ب ای حپومت اسالم م رف
کدد .تا این جریان دست بدست شیدن
حپومت ،بین شاه و آیت هللاهیا ادامیه
یابد وهیچ امپان برای قیدرت گیییری
نیروهای تیحیول خیواه و نیمیاییدیدگیان
مردم صورت نبددد.
واق
میدیظیر
 -۵بازخوان این ماجرا از یی
دی ر نیز اهمیت دارد و آن ارزیاب ن یاه
غرب به مسئله حیقیوق بشیر اسیت،
سیرد بیرای
غرب که در دوران جیدی
ن ات آندره ساخار فیزی دان نیامی
روا از دست حپومت شوروی از هیچ
کوشش فروگذار نم کرد ،غرب کیه
با راه اندازی چددین ایست اه رادیوی و
انتشار رای ان هزاران نسخه از کیتیاب
دکتر ژیواگو و روانه کردن آندا به شیت
داشت از استرنیاک
رده آهدین س
و حقوق بشر دفار کدد در آن آخیریین
دهه جد سرد نه تددا چشیآ بیر آن
همه اعدام و آن همه جدایت فروبسیت
بلپه با کیمیال وقیاحیت و درحیالیییپیه
م دانست دادن این اطالعات مد ربیه

شپد ه و اعدام صدها آدم تحصیلپرده
و تحول خواه م شود ،این اطالعات را
به حپومت اسالم ضد بشری داد و
او را به دست یری و شپد ه و اعیدام
آنان تشویق و تحریآ نمود .بسیییاری
از آنییان کییه امییروز در غییرب بییر اییین
تیمیسیا
خونهای هدر شیده اشی
میریزند خودشان بخش از این یروژه
کشتار بودند.
الزم به ذکیر اسیت کیه گیدیاه اتیحیاد
جماهیر شوروی در این اتفاق به هیییچ
وجه کمتر از گداه غیرب نیبیود .اتیحیاد
شوروی علیرغآ آنپه م دانسیت کیه
بییا حییزب تییوده،
میییمییور رابییطیی
جاسوس دوجانبه بوده که بیه غیرب
گریخته است ،حیاضیر نشید بیا دادن
هشداری جیدی بیه اعضیای حیزب و
تشویقشان به مداجرت و ییا میخیفی
شدن ،آنان را از مدلپهای که در ییی
بود ن ات دهد .و بی ید از دسیتی یییری
اعضای حزب توده نه تیدیدیا حیپیومیت
اسالم را برای ممان ت از اعدام آنیان
تحت فشار و تددید قیرار نیداد بیلیپیه
بی ید
درست در همان زمان یا انیدکی
سفیییر شیوروی در اییران بیه دولیت
یشدداد فروش اسلحه داد و میقیادییر
متدابد سال سب و سیدی ییین بیه
ایران فروخت .متاسفانیه در ایین بیده
عیدهای
بستاندای ت اری و اطالعاتی
از بدترین ابدای وطن قربان شدند.
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کجاست آن ابوذر خشمگین؟
سه شدبه  ۹۶فروردین ۰۱۲۲

مجتبی نجفی
چکیده :کوخ ها زمانی ساخته
شدند که حر

ها آباد شدند و قرآن

های طم علیه قرآن های راستین
عل

شدند .روحانیون نشسته بر

مسند قدرت  ،خدا را زمینی کردند
و دین را ابزار سلطه .این تجویر "
ابونر" را را می خواند که بر ثروت
های بادآورده خشمگین شود و
علیه چپاول و

ارت منابع ملی

ریاد بزند .با استدالل نمیشود این
عکس را تفسیر کرد....

دختر بچه ایالم سوگوار خیودکشی
خواهر دوازده ساله است .خیودکشی
به خاطر فقر و لیبیاسیدیای میدیدرا.

خیل خواستآ از این عیپیسیدیا فیرار
کدآ اما گیرفیتیار شیدم .هیییچ راهی
شیود نیادییده
نیست .دخترک را نم
گرفت .او وجدان م ذب ماست .کاخدیا
ساخته شدند تا کوگ ها جان ب یییرنید.
رژه های ت مل در برابر رژه هیای رنیم.
نیمیایشی
هیا در اقیدامی
بسی
خواستدد یادآوری کددد در ایاالت متحده
را بیه
فقر است .کمپدای نیمیادییدی
سفارت سوویه بردند که سیفیارت از
تحویلشان امتیدیار کیرد .امیا ییادآوری
نپردند که در ایالم و بسیار استانیدیای
دی ر کشور فقر جان میستاند.این دختر
غم ین ،این در م لول،این بیغوله چدد
متری همه سدد شیپیسیت انیقیالبی
است که خواست ابرهیدیه هیا و بیه
استضی یا کشیییدگیان را بیر عیرش
بدشاند اما آندا را در خیاباندا کشیت و
حاال در اسیخ بیه غیآ می یدیادار ایین
دخترک الل شده.
کوگ ها زمان ساخته شدند که حیرم
ها آباد شدند و قرآن های طیال عیلیییه
قیرآن هییای راسیتیییین عیلیآ شیدنیید.
روحانیون نشسته بر مسیدید قیدرت ،
کیردنید و دیین را ابیزار
خدا را زمید
سلطه .این تصویر ” ابوذر” را فیرا می
خییوانیید کییه بییر ثییروت هییای بییادآورده

خشم ین شود و علیه چپاول و غیارت
مدابز مل فرییاد بیزنید .بیا اسیتیدالل
نمیشود این عپه را تفسیر کرد.
با عدد و آمار هآ نیمیییشیود .تیدیدیا ”
خشآ” است که توان دارد راوی رنیم
این دخترک باشد .خشآ اید ا نه یی
واکیدی
عارضه روانشداس نیه یی
بدن که ی عدصر اجیتیمیاعی
طبی
عیلیییه
است ،شپل از ارتباط جم
وض یت اسفداک است که برافراشتن
کاخدا را در برابر کوگ ها شر میدهید،
تحلیل میپدد و تفسیر مییپیدید .اییدی یا
حق همه کیوگ نشیییدیان اسیت کیه
خشم ین شوند .حق همه میدیتیقیدان
وض یت موجود است کیه خشیمی ییین
شوند.
خشآ اید ا مشرور ترین شپل ارتبیاط
است .خشآ علیه کسان که
جم
به نام مستض فان و ابرهده هیا کیاگ
ساختدد و حاال آنقدر غرق در رانیت و
فساد شده اند که فراموش کیرده انید
مدار جدان بر تغییر است .اگیر تیغیییییر
نپد تغییرت میدهدد .این سدت تارییخ
است همه چیز در حال شدن اسیت.
ظلآ هآ ایستا نیست .نیه کیاخیدیا و
حرم ها بر ا میمیانیدید نیه کیوگ هیا و
بیغوله ها.

به نام خداوند جان و خرد
ویدده ی دیر ای راه مصیدق بیزرگ ،عضیو شیورای
با اندوه و تاس ب کران درگذشت آقای مدددا هوشد خیر اندی
مرکزی و هیات رهبری اجراو جبده مل ایران را به اطالر هموطدان عزیز م رسانیآ.
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آن انسان شری و وارسته در زمان چشآ از جدان فرو بست ،که این سرزمین غرق در نابسامان
ای ارگر ،آزادیخواه و میدن دوست چون او بسیار نیاز مدد است.
ما درگذشت او را به همسر و فرزندان گرانقدرش و به همه ی ایران دوستان تسلیت م
اک سرشت در آیدده و در شرایت مقتض برگزار خواهد گردید.
هفده

هاست و به فیرزنیدانی

گوییآ .مراسآ بزرگداشت آن میرد

اردیبهشت ماه 4911

تدران – شورای مرکزی جبده مل

ایران

دکتر ابراهی احدی – رید اسدی دهدزی – بانو رشید ا شار – الهه امیر انتظا – رهاد امیر ابلراهلیلملی –
مهندس مرتضی بدیهی – وراندخت برومند – دکتر جهانشاه برومند – رهاد بیلشله ای – دکلتلر علللی حلاج
قاسمهلی – مهندس هوتن دولتی – حسین ریاحی – جواد شرف الدین – مهندس مسهود صالحی – مسلهلود
صفاریان – یا صفی ور – دکتر رضا پل نراقی – دکتر محسن رشاد یکتا – اصغلر لنلی لور – دکلتلر بلاقلر
قدیری اصلی – ریچهر مبشری – دکتر حسین ماتهدی -مهندس علی محمدی – رو سور صلادق مسلرت –
ضیاء مجباح – منوچهر ملک قاسمی – محمد حسین ملک ختایی – محمد ملک خانی – دکلتلر آنیلن ملوحلد –
ابراهی منتجری  -دکتر حسین موسویان – جمشید میرعمادی – دکتر ژمان میرکریمی زراسوند – ابواللفلضلل
نیماوری – دکتر جمشید وحیدا

میگم:رفیقجان

مهرداد خامنهای
م گآ »رفیق جان وقت که آتئییست
نپییر
شدی م داش این نبود که نقی
و مدپییر رو روی زمییین بییازی کیید و از
صب تا شب بشید برای مردم ت یین
تپلی کد «.

ی د هر جور خودم رو آمیاده م کدیآ
که این کمونیستهای تازه تیسیه رو
با صد من عسل قیورت بیدم نم شیه
که نم شه .البته دل بیه دل راه داره.
یپ شون ی روز راست برگشت بدیآ
گفییت «آدم حییساب های شییماها رو
همون دهه شصت کشتدد ،هرک که
مونییده بییه درد نم خیییوره .خاودیییه».
آخه آدم به این بچه موشها چ ب ه
تیییازه از وشییی «اصیییول مقدماتییی
فلسفه »اومده بیرون ،دو بیار رفتیه بیا
شید ول و مد یول و حبییه ان یور شی ار
داده نم خیییوایآ! نم خیییوایآ! ب ییید
دادگییاه انقالب ی بییرای مییردم تییشپیل
م ده.
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تییا چییشمتون چدارتییا ،ف ییال کییه مییا
هیییستیآ .آیدیییه دق شیییماها .مییین
میی دونآ ایددییا چییرا نییاراحتن .عییادت
کردن که ناز هآ رو بپیشن ،ایین ب یه
آخ ی رفیییق ،گرفتدییت اون ب ییه آره،
خیل او شد .رفتیه بیودم کیشم
لوی های که مامیانآ داده بیود رو از
توی ماشین بیارم که موقز ش ار دادن
نپدآ که یدو گیرفتدآ .هدیوز یی
ض
تییوی دهدییآ بییود.
مییشت کییشم
ب د ما ب یآ آخه نسدااها چرا انقیدر
گیم م زنید ماها رو اگیه م گرفتدید
بدمیون
روز دوم بییخ دییوار تییر خیال
م زند .این لوا بازیا چیه

خییوب اید ییوری براشییون افییت داره،
قدرمان خلق رو
نم تونن مفت نق
بازی کددد .باید حتما ب یرندشون و ب د
از سه ماه با وثیقه بیان بییرون و ان یار
که فالن غول رو شپسته باشین ادای

اسیییپارتاکوا رو دربییییارن .مییی گآ
ماه
م دون آدمهای بودن که ش
تییوی قییبر خوابوندندشییون دم نزدنیید.
م گییییییییییه قییییییییییبر چیییییییییییه
م شیییییییییییییییآ.
عیییییییییییییییصبان
م گآ رفیق جان ایدقیدر ادا در نیاریید.
باالخره تپلی خودتون رو روشن کدیید،
شما مخف کارید یا علد کار .م گیه
هیییر دوش .مییی گآ دییییدی حالییییت
َگمییییییییییییییییییم.
نیییییییییییییییییییست.
کییییییییییین اصیییییییییییال.
ولییییییییییی
حییییییرفآ کییییییال چیییییییز دی ییییییها.
یاد اون بابای افتادم که فقت به خاطیر
اییین کیییه دکیییتر اعظمییی رفتیییه بیییود
خونیییهاش دوش گرفتیییه بیییود روزهیییا
سییاواک شییپد هش م ی داد تییا جییای
دکیییییییییییتر رو لیییییییییییو بیییییییییییده.
اون بییدبخت هییآ چیییزی نم دونییست
ول از روی غییرت  ،از روی میرام ،
از روی نون و نمپ که با دکیتر خیورده
بود ،با ایدپه اصال سیاسی هیآ نبیود
سییاواک ها رو دسییت م انییداخت و
حر نم زد تا بلپه دکتر به جای امین
برسییه .اونهییا هیی میی زدن ،اونییآ
م گفیییت آقیییای سیییازمان وقتییی
اید ییوری م زن ی میین کییه نم تونییآ
بییییییییییییییییییییزنآ.
حییییییییییییییییییییر
م نشوندن  .م گفتدد خیوب ب یو!
م گفت چ ب یآ آقیای سیازمان
چییییییزی نمییییی دونآ کیییییه ب یییییآ.
دوبییییییییییییییاره مییییییییییییییی زدن ...
آخییییه عزیییییز میییین کمونیییییستهای
قدیآالتاسیه با مدر و انسانیتشیون
تییوی دل مییردم جییا بییاز م کییردن .زور
نمییی زدن ،ادا در نمییی آوردن ،میییرام
داشییتدد .مرامشییون مییردم رو جییذب
م کیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرد.
دهیین چییاک و التبییازی و قلییدری و
خییاک تییو سییری رو کییه همییه بلییدن.
عاشق خلق بود
زیبرم تا لحظه مرگ
رو نشون داد کیه
و چدان اک عشق
شیییید .اون
خلییییق هییییآ عاشییییق
روزنامییهن ار بییدبخت نتونییست ن ییه .از
به که آقا بود این احمد .اونقدر که به
شیییاعر بیییزرگ الدیییام سیییرودن داد.
آگ اگییر اسییپددر صییادق نااد بییود کییه
وقییت ایددییا از طبقییه کییارگر لُ لُیی

م خوابونیییید زیییییر
م کددیییید یپیییی
گوشیییشون .چیییه میییزهای مییی داد.
آگ اگییه مرضیییه بییود .تییا همچ ی کییه
هدری بازی دربیارن »مین از کرانیههای
داغ خلیم م آیآ«رو بذاره جلوشون تیا
خفه شن.

م گن بابیا شیما »سیدت «هیا کی
دسییییت از سییییر مییییا برم دارییییید.
مییییییی گآ روزی کیییییییه شیییییییما
جدیدالتاسییییهها حییید خودتیییون رو
بدونید .روزی که بیرای دی یران نیسخه
نپیچییید و حر هییاتون رو بییا عمییلتون
ثابت کدید.

ی نپته آخر هآ ب آ و برم .آدم وقت
با قاشق خارج ُگه اییران رو م خیوره،
مزه ُگه رو واق ا نم فدمیه .بالنیسبت
رفقای سدت .

مدییییییییییییییییرداد
 ۹۰فروردین ۰۱۲۲
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